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Sóvidék

Barabás László

A sóvidéki táj és népi kultúra
vonzásában

Ha

Sóvidék mediatizált arculata
Sóvidékről látunk, hallunk mostanában
az itthoni és távolabbi médiában vagy a
közbeszédben, az leginkább a szovátai
Medve-tóhoz és fürdőélethez, a parajdi sóbányához és gyógyturizmushoz,
a Töltött Káposzta Fesztiválhoz, a korondi fazekasokhoz, a mindennapi vásári felhozatalhoz és a nyári, árcsói kerámiavásárhoz kapcsolódik. Szóba jöhet
a néptánc, a néphagyományok éltetése,

a sóvidéki képzőművészek, irodalmárok munkássága, az egyházak és kulturális intézmények tevékenysége is. Természetesen, a Bucsin-tető időjárása és
a hóréteg vastagsága, a sízési lehetőségek is. Kétségtelen, mindezek a kistájnak nemcsak a mediatizált képébe, hanem napjainkbeli valóságos arculatába
is beletartoznak. Sőt, kistájunk éppen
ezek révén, ezzel a különlegességével,
sokféle egyediségével vált országosan és
határokon átívelőn ismertté és vonzóvá
sokak számára.

Turisztikai pillanatképek

Rapsóné vára pünkösdi időben (Barabás László felvétele, 2013)

Vonzóvá és ismertté vált sokak számára,
legalábbis úgy gondolják. Vonzóvá mindenképpen. Százak keresik fel vagy utaznak errefelé naponta egy-egy turistaszezonban, egész évben a gyógykezelésre
járók vagy sokan itt töltik szabadságukat. Szippantanak a sós és egészséges
levegőből, megmártóznak a tavakban,
a fürdők gyógyvizében. Pihenni, gyógyulni szeretnének, kikapcsolódni a hétköznapokból. Különlegeset, egzotikumot
keresnek, „a világ nyolcadik csodáját”
egy helyen és azonnal. Legyen az a sóbánya, a sós vízben való „lebegés” vagy a
„korondi kerámia”, akár művészi ízléssel
alkotott, akár bóvli.
Kevesebben vannak, bár egyre többen, akik nemcsak kikapcsolódni szeretnének, hanem bekapcsolódni is a táj
és népének ismeretébe. Abba, amivel
találkoznak. A fátlan síksághoz, kopár
dombokhoz vagy a városi agglomerációhoz szokott szemük megakadhat a
közeli erdős hajlatokon, sósziklákon,
rácsodálkozhatnak a távolabbi hegycsúcsokra, egy-egy pihenőhelyen vagy
turistaúton megkóstolhatják a tiszta
források vizét, hallgathatják a patakok csobogó zenéjét. Hallhatják, hallgathatják vendégfogadó gazdáik székelyes beszédét, képszerű szófordulatait,
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Sóvidéki táj, erdős és „kopac” oldal tövében napsütéses utcarészlet (Barabás László felvétele, 2013)

érezhetik-élvezhetik vendégszeretetüket a megrendelt disznóvágáskor, a túrós puliszka, a töltött káposzta vagy
az erdei gyümölcspálinka elköltése
közben.
A „bekapcsolódók” közül sokan rendszeresen visszajárnak, hétvégi vagy állandó házat vásárolnak, építenek valamelyik sóvidéki településen vagy annak
határában. Tény, hogy többségében eleven, lüktető településekből áll ez a földrajzi és néprajzi kistáj Maros és Hargita
megye határán, Székelyföld közepén.
De illő, hogy pillantást vessünk az
érem másik oldalára. Szóljunk azokról
is, akik évszázadok óta itt élnek, megtelepedtek egykor és alkalmazkodtak e
táj ökológiai adottságaihoz és különösen névadójához, a sóhoz. Szóljunk a
tájba és történelmi, társadalmi kötöttségekbe, nevekbe, észjárásba kapaszkodó sóvidékiek életmódjának, mentalitásának, népi kultúrájának néhány
expresszív területéről.

Határkerülés
„Rapsóné hintóján”
Sóvidéki határkerülésünkhöz a parajdi Rapsóné vára úrnőjének, mondabeli
tündérasszonyának segítségét kérem.
Legtöbb idevaló felnőtt, gyermek kedvelt története és tankönyvek, gyűjtemények révén széles körben ismert monda,
hogy Rapsóné utat építtetett az ördöggel, hogy a tordai vagy kolozsvári templomba járhasson, majd a fizetéskor jól
rászedte a pokolbéli fajzatot. Mondánk
e motívuma a történeti valóságból vehette útját a képzelet világába, hiszen a
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történészek szerint a 11-12. századi vár a
környék lakosságának menedékvára lehetett, valamint a bucsini átjáró őrzésére szolgált. Gyermekként először éppen
a vár alatt hallottam Rapsónéról. Egyik
kaszálónk a szikla közelében volt, nyári szénamunka idején több éjszaka ott
aludtunk a cserefák tövében összetákolt kalibában, és az esti tűz lángjainál
apám Rapsónéról mesélt. Valamikor itt
lakott a várban háza népével ez a tündérasszony. Vasárnaponként hatlovas
hintóval száguldott a templomba, nem
is akárhová, hanem éppen Tordára.
Első harangszókor fésülködött, a másodikra elindult, a harmadikra már a tordai templomban volt. Most is megvan
az út, amin járt, a Rapsóné útja, innen
indult, a Várkaputól…
Ezen a mondabeli, ám annál valóságosabb úton indulhatunk határkerülni.
Felkapaszkodhatunk Rapsóné hatlovas
hintójára a kocsis mellé, amúgy is gyertyát kell, hogy küldjön a szomszédos
Tartód és Firtos vára úrnőinek, testvéreinek, hogy a legenda szerint este egyszerre gyújthassák meg a mécseseket a
három székelyföldi várban.
Azért nem árt, a mai korhoz igazodva, ha térkép is van a zsebünkben.
Ez arról tájékoztat, hogy a Görgényi
havasok nyugati szélén járunk. A havasok dél-nyugat felé a Görgény-Hargita-fennsíkban folytatódnak, majd
a Sóvidéki-dombsággal kapcsolódnak
a Küküllőmenti-dombsághoz és az Erdélyi-medence többi tájához. Havasok,
fennsík, dombság: szemhatárunkat
valóban ezek körvonalazzák. Közöttük szűk medencék, patakmenték. Ez a
Sóvidék panorámája: hosszában is,

széltében is hozzávetőlegesen harminc
kilométer.
Melyik széléről induljunk?
Ha az Erdélyi-medence felől, Kolozsvár, Torda, Marosvásárhelyről jövünk a
Kis-Küküllő mentén, Kibéd után, Sóvárad irányában észrevehetően összeszűkül a völgy. Itt, a Sóváradi-szorosban
érintkezik a marosszékiek „szent hegye”, a Bekecs (1082 m) az udvarhelyszéki Siklódi-heggyel, vagyis a Siklódi-kővel (1028 m) majd kitárul előttünk
a Szovátai-medence, és a szemhatár a
Mezőhavas (1777 m) csúcsáig is elér. Biztosan elér, ha a Bekecs oldalán a frissen
felújított úton érkezünk, Nyárádmagyarós felől. Tiszta időben innen délre
a Fogarasi havasokig ellátni, előttünk
félkörben az egymást karon fogva tartó dombok sorfala. Az egyiken állott
a vidék ősvára, amelyet Csombod vitéz és társai védtek a tatárok ellen, és
amelyről napjainkban is több történetet hallani. Az egyik szerint alagút vitt
a várból a Küküllőig, úgy menekültek
meg a környékbeli falvak lakói a nagy
tatárjáráskor; a másik szerint az alagút éppenséggel a Bekecsre vezetett, és
annak sűrű erdei rejtették el őket az ellenség elöl. Ha Szászrégen és Felső-Nyárádmente felől közelítünk, a szakadáti
nyeregben (600 m) érnénk a vízválasztóhoz, onnan a Küküllőbe folynak a vizek, az már Sóvidék határa. Innen csak
hegycsúcsról hegycsúcsra, kőről kőre
ugratva (Cserepeshegy, Cserepeskő, Asztalkő, Répás tető, István bérce (1390 m),
Mezőhavas, Ferenczi-láza (1640 m) érnénk a Bucsin-tetőre (1287 m), a Kis-Küküllő forrásvidékére. Ez a hatalmas
erdőbirodalom Szovátától Gyergyóig,
az „Ősmarosszék székhavasa” az első
világháború végi impériumváltozásig a
127 marosszéki község közös tulajdonát
képezte, és évi jelentős jövedelmét gazdasági, tudományos és közművelődési
célokra fordították, ösztöndíjakat nyújtottak tehetséges fiataloknak, iskolákat segélyeztek. A tetőn három egykori
székely szék, Csíkszék (Gyergyó), Udvarhelyszék és Marosszék, valamint Torda
vármegye találkozott. Napjainkban pedig Maros és Hargita megye határszélén
hintóztunk végig.
Bepillanthatnánk innen a gyergyói
medencébe, a „komék” falvaiba, így
csúfolták tréfásan az udvarhelyszékiek
a gyergyóiakat, ők pedig az udvarhelyszékieket „görjéknek”. A görjék földjén
maradunk, itt kereshetjük Kis-Küküllőnk forrását is, de patakunk még a
Nagyág vize névre hallgat, csak jóval
lennebb, a Kisággal egyesülve veszi fel
az ismert, parajdiasan ejtve, a Küköllő nevet. A Bucsin-tetőről Parajdig ki is
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Építők dicsérete: életfás, szarvasos, oromdíszes sóvidéki ház Parajdon (Barabás László felvétele, 2013)

foghatnánk a lovakat, hintónk végig lejtőn ereszkedne, előbb fenyvesek és havasi legelők, majd lennebb bükkerdők,
gyertyános és tölgyes ligetek, kaszálók
szegélyezik utunkat.
Az északi határszéltől, a Bucsin-tetőről Sóvidék déli határáig, a Kalonda-tetőig (834 m) lenne, mit kapaszkodjanak
táltos lovaink, itt is hegycsúcsról sziklára, patakmedrekből hágókra vezet
az utunk. Verőfény-sarka (1456 m) és a
Nagy-Somlyó (1576 m) csúcsa között rátalálhatnánk viszont az egykori Só útjára, amelyen a sóvidékiek a sót hordták,
osztották és árusították a gyergyói, csíki székelyeknek. Pihenőt tarthatnánk
Tartód patakánál, amely már nem a
Kis-Küküllő, hanem annak nagyobbik testvére hívására hallgat, de arról
is nevezetes, hogy eddig tart a sóvidéki határ, innen keletre a varsági havasi
birodalom következik. S ha megtaláljuk
az említett patak és a Nagy-Kükülló ös�szefolyásánál emelkedő Várhegyen (840
m) Tartód várának romjait, átadhatjuk egyik várőrzőnek vagy az éppen ott
tartózkodó, régészkedő cserkészcsapatnak Rapsóné legendabeli gyertyaküldeményét.
A Kalonda tetőről nyugat felé egyenesen Firtos hegyére, Firtos várába
(1063 m) ugrathatnánk, hogy egykori

úrnőjének, a jó tündérek mondabeli
királynőjének vagy utódainak is átadhassa kocsisunk a gyertyákat. Ugratás
közben belátnók a korondi medencét és
a környező magaslatokat, találó nevű
„köveket”, mint Hollókő, Sólyomkő, Leshegy, Fügevár, Hazanéző. A forrásokat,
patakokat a Korond vize, helyi nevén
Nagyvíz pataka gyűjti egybe, ez a korondi medence fő folyója, míg bele nem
ömlik Parajdon a Küküllőbe.
A Firtos hegyén rég betemette a föld
a 12. században épült, és azóta sok vihart kiállt védővárat. Nem találjuk az
egykori jó tündérkirálynő, Firtos mondabeli palotáját sem, hiszen jól tudjuk,
mire elkészült volna, az irigy testvér,
Tartód, rossz tündéreivel kifeszíttette
„sorokkövét”, hogy összeomoljon. Vaskaróba húzva vitték volna Tartód várába, de Korond fölött éjfélkor megszólalt
a kakas, erre a vasrúd kettétörött és a
kő a völgybe zuhant. Most is ott van:
ez a Likaskő Korond határában, bárki
megnézheti a székely észjárás, a mondabeli bölcsesség és hiedelemvilág, a természet és az emberi mesterkedés tárgyi
bizonyítékát. Ha nem is léphetnénk a
mondabeli palotába, a Firtos lova hátára rövid időre átnyergelhetnénk, talán
nem bántanák, harapnák táltos lovaink sem. De ez a ló mozdulatlan. Egy ló

alakú szikla, vulkáni kőzet viseli a Firtos lova nevet a hegy nyugati oldalán.
Csak a színét változtatja. Tiszta fehéren
jó időt jósol a környékbeli székelyeknek
és szürkére vált, ha elkomorul az idő,
vagy éppen ő jelzi a rossz időt. Firtos hegyéről messzire ellátni, fél Erdély kitárul előttünk a déli Fogarasi-havasoktól
az északi Görgényi-havasokig. Közelebb,
a lábunk alatt a korondi medence, nyugatra Etéd vidéke, délre a Nyikó völgye
és a Firtos aljában az egykor tréfásan
„vackorországinak, kütyősöknek” titulált települések.
Ha tovább léptetnénk Sóvidék nyugati határszélén, az atyhai nyereg után
Erdély egyik legmagasabban fekvő településére, Atyhába érkeznénk. A föléje
magasodó Fias-tetőről (823 m) a szemhatár a domsorokon, völgyeken át a
Maros mentéig is elér. Innen már csak
egy ugratás a következő kalap alakú
magaslat, a Küsmődi-kő (991 m). Igaz,
helyileg csak Kiskő a neve, megkülönböztetésül a nagyobb kalapú, idősebb
testvérétől, a siklódi Nagykőtől (1028
m). A Kiskőről vonzón elénk tárul a korondi-parajdi medence, akár gyalog is
beszaladhatnánk a legközelebbi településre, Alsósófalvára. De nem tehetjük,
mert akkor nem jutnánk el a siklódi
Nagykőre, márpedig ez a magaslat a
a művelődés melléklete • 2018 • 5

Sóvidék délnyugati határa vagy kapujának egyik oszlopa. Belátni innen nemcsak névadóját, gyümölcsfák sűrűjében
a pirosló cserepes Siklódot és tovább
Etéd vidékét, hanem a Kis-Küküllő teljes marosszéki szakaszát a legközelebbi
falutól, Sóváradtól Balavásárig, az egykori Marosszék határáig. A szintén
szomszédos Kibéd felé menet, a Dávid
várának nevezett területen megakadhatna a szemünk egy kisebb sziklán is,
amelyről minden siklódi tudja, hogy
itt harcolt a tatárok ellen Hegyi Gergely
bátor székely vitéz, itt ugratott a lovával, patkójának nyoma még látszik a
sziklán.
A hegygerinctől a Küküllő felé már
kibédi a határ, s bár a siklódiak sokat
vitatkoztak, pereskedtek a kibédiekkel s igen a szolokmaiakkal is egy-egy
határrész tulajdonjogán, ne essünk mi
is határsértésbe. A kör bezárult, fordítsuk a lovakat vissza észak-keletnek, és
repüljünk a Harom erdős magaslatain a váradi szegelettől a siklódi-parajdi Harom tetejéig (808 m). Ez az utolsó
kilátónk és határkerülésünk végpontja.
Előttünk a mélyben szinte az egész sóvidéki medence, a Küküllő és a Korond
vize, a Sóhegy, távolabb félkörben az
emlegetett erdős vagy „kopac” dombok,
és az ég peremén a hegycsúcsok. Balra,
hosszan elnyúlva a találóan „szúnyogszárnyúnak” nevezett Szováta városa és
a fürdőtelep villái, szállodái, középen az
egykor három falurészből (Görgényalja,
Bábirkó, Zsögöd) álló, mára az összekötő
részeken is jól kiépült Parajd, jobbra a
templomtornyával sugárzó Felsősófalva, háta mögött a legendabeli Kodáros
király kincseit rejtő dombok, s távolabb a korondi nagy házak, templomok.
Szemközt, a medence túlsó felén kezdődő fennsíkon, a sóvidékieknek „a sófali
s a korondi hegyen” fölsejlenek Békástanya, Pálpataka és Fenyőkút szórványtelepülés házai, csűrjei.
A Harom tetőről gyalog is hazaérek
egy-két óra alatt, mezei utakon, patakmelléki ösvényeken, akár Szovátára, akár Parajdra, akár Alsósófalvára
indulok, mert ezt az utat Siklódra menet-jövet nem egyszer megtettem. Elbocsátom hát Rapsóné hintóját, elfáradhattak még a táltos lovak is, hadd
térjenek vissza úrnőjükhöz, a Juhod
vize mentén Ilyésmező falut érintve a
legendák idejébe és várába.

irányába. Illő, hogy a határkerülés után
a vidék névadójához közelítsünk. S ha
patakmenti gyaloglásunkban utolér egy
idevalósi atyafi szekere, s mellette ülve
egy különös úrféle nézelődik, a lengyelfalvi Orbán Balázs báró, úgy a másfél
századdal ezelőtti időből, arra a szekérre bátran felkérezkedhetünk. Arról
mesélhetne a harmincas éveiben járó
utazó, hogy már gyermekkorától ismeri e tájat, többször fürdött a szovátai sós
vizekben és találkozott Ilyésmező legidősebb, száz éven felüli lakóival. Enciklopédikus munkájában, A Székelyföld leírásában ő vette sorra és mutatta
be Sóvidék falvait, s néhány korábbi
feljegyzéstől eltekintve általa vált ismertté e székelyföldi kistáj neve. Orbán
Balázs szerint a Sóvidék addig terjed,
ameddig a só és a sós vizű források. „Sóvidéknek nevezik pedig a Korond vize
és a Kis-Küküllő völgyét is le Szovátáig,
azon több négyszög mértföldnyi sófekvetről, mely itt nem csak a föld kebelében rejtőzködik, hanem a föld felületére
kitörve egész sóbérceket alkot” (A Székelyföld leírása, első kötet, 1868, 133.). Ne
vegye utólagos kötözködésnek, de kissé
pontatlan vagy bizonytalankodik Sóvidék behatárolásában, mert fejezetcímül
csak Parajd és környékének leírásában
használja, sót és sós forrásokat említ
viszont Korondról, Atyhából és Szovátáról is, de Sóváradról nem.
Efféle „bizonytalanság” azóta is fennáll a néprajzi Sóvidék behatárolásában,
akárcsak más hazai tájak esetében.
Rövidre fogva: mivel két egykori székely szék, Udvarhelyszék és Marosszék
osztozott e területen és napjainkban
is két megyéhez tartoznak a települések, vannak, akik számon tartanak egy

Parajdi Sóvidéket és egy Szovátai Sóvidéket, mások külön Korond vidékét és
Szováta vidékét (így Parajdnak mindkettőben helyet adnak!). Szakmailag
az tűnik megalapozottabbnak, hogy
egy szűkebben és egy tágabban értelmezett néprajzi kistájról beszélhetünk.
A szűkebb értelmezés szerint a fentebb
említett völgy települései tartoznak
Sóvidékhez, Sóváradtól Korondig vagy
fordítva. A tágabban értelmezett Sóvidékhez tartozónak számítják a „hegyen
túli” szomszédos Siklódot , még tágabban Küsmödöt, Szolokmát, sőt ritkán
még távolabbi településeket is. Meglátásom szerint bizonyos néprajzi jelenségekre érvényes lehet a szűkebb, míg
másokra a szélesebb körű behatárolás; ennek értelmében a népi műveltség több közös eleme alapján Siklódot
is sóvidékies kultúrájúnak, idetartozónak tekintem. Néprajzi szempontból
Sóvidékhez soroljuk Atyhát, Korondot
és a hozzátartozó két hegyi szórványtelepülést, Pálpatakát és Fenyőkutat, Felsősófalvát a sófalvi hegyi Békástanyával, Alsósófalvát, Parajdot és a bucsini
üdülőtelepet, Illyésmezőt, Szovátát és
a vele egybeépült Szakadátot, Sóváradot és Siklódot. A Sóvidékkel érintkező
települések sok szállal kapcsolódnak
hozzá, de meghatározó a szomszédos
kistájhoz való tartozásuk: Varság az
udvarhelyszéki Havasalja, Farkaslaka a Nyikómente, Pálfalva és Énlaka
a Firtos alja faluja, Etéd vidéke külön
kistáj a Küsmőd patak völgyében, Kibéd
a Kis-Küküllő mente, Nyárádmagyarós
a Bekecsalja, Vármező és Nyárádremete a Felső-Nyárádmente faluja. Gyergyó
is szomszédos Sóvidékkel, igaz, félszáz
kilométernyi távolságban.

A néprajzi kistáj
A domborzati magaslatokról és a legendai hintóról leszállva, igazítsuk lépteinket a parajdi, kenyér alakú Sóhegy
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Szántás lófogattal, háttérben Alsósófalva és a siklódi hegy (Barabás László felvétele, 2011)

Sóvidék
Sóvidék települései a helyiek megnevezése alapján három magassági szinten helyezkednek el. Legmagasabban a
hegyiek: Atyha, Pálpataka, Fenyőkút,
Békástanya, Siklód. Utánuk következnek a vízmentiek, patakmentiek: Korond, Alsó- és Felsősófalva, Parajd,
Szováta-Szakadát, Illyésmező. Végül
Sóváradot, bár az is vízmenti, Küküllő
menti, jobb termőföldjéért, enyhébb éghajlatáért, szőlőjéért már alföldnek tekintették.
Vidékünk egyrészt összekötő láncszem az udvarhelyszéki és marosszéki
néprajzi kistájak sorában, tágabb értelemben Székelyföld és a Mezőség, a havasi és az alföldi „néprajzi világ” között.
Kontaktzónának mondanák a szakmabeliek. Vallásfelekezeti és nyelvjárási
vonatkozásban is az. Itt húzódik a keleti, római katolikus székelység (Csík-,
Gyergyó- és Udvarhelyszék északi fele)
és a nyugati, zömében református és
unitárius székelység (Udvarhelyszék
déli fele, Marosszék) határa. Találnánk
egészében katolikus lakosságú falut,
mint például Atyha, vagy egészében
reformátust, mint Siklód, amelyet Orbán Balázs „protestáns szentföldnek”
nevezett. Sóvárad, Alsó- és Felsősófalva

zömében református, Parajd is református többségű, Szovátán viszont a katolikusok vannak többségben. Korond és
a hegyi tanyák katolikus többségűek,
a második felekezet itt az unitáriusoké.
Szovátán és Illyésmezőben görögkatolikus felekezet is létezett, Parajdon és
Szovátán nagyobb számban éltek izraeliták is.
Sóvidék ugyanakkor belsőleg is gazdagon tagolt karakteres mikrozóna.
Ennek bizonyítására itt egyetlen példát
hoznék, erre a szomszédvidéki, farkaslaki székelyt, Tamási Áront hívom segítségül. Ki ne emlékezne remekbe szabott
novellájára, a Sóvidéki társasjátékra?
Az író röviden, de annál találóbban jellemzi a társasjáték főszereplőjét, a székely fogatost, ahogy az országúton megjelenik a szekérrel. „Fent, egy keresztbe
vetett deszkán tömött székely ült, derűsen, mókára született arccal. Inge mes�szire fehérlett. Harisnyáján zöldeskék
színben játszott a sokat tekergő zsinór…
és büszkén hirdette, hogy: Én sófalvi
vagyok.” Nem akárhova való székely ül
tehát a szekéren átlag harisnyában, hanem sóvidéki, sófalvi. És sófalvi, pontosabban felsősófalvi harisnyában van.
A felsősófalvi harisnya zsinórozása

messziről valóban zöldeskék színben
játszik. Abból adódik ez, hogy a zseben
futó szegőszövet kék, a vitézkötés pedig
zöld zsinórból készült. Elegyített díszítésű harisnyának mondták az ilyent a
felsősófalviak, mert eredetileg az volt a
rend, hogy a legényekét zöld, a középkorúakét kék, az idősebbekét pedig fekete
zsinórral díszítették. Tamási a farkaslaki ember szemével láttatja a szekerező sófalvit, és azt emeli ki jellemzéséül, ami harisnyáját megkülönbözteti a
más falusiakétól, akár egy olyan kis tájon belül is, mint Nyikómente vagy Sóvidék. A farkaslaki és a korondi harisnya zsinórozása fekete, a parajdié és az
alsósófalvié kék, a siklódin és sóváradin nincsen zsinóros vitézkötés. Egyik
sem tudna – még írói segédlettel sem
– zöldeskék színben játszani.

Névadója: a só
A vidék névadója, a só az emberi élet
fontos ásványi szükséglete, tápláléka.
Életmódszervező és szimbolikus jelentősége, kultúrtörténete egyidős az emberiséggel. Hála Istennek, van belőle
bőven erdélyi földünkben, talán sehol

Esti itatás Pálpatakán (Bálint Zsigmond fényképe, 1983)
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Besorozott katonalegények az 1920-as évek végén Parajdon (archív)

ennyi a világon, ekkora területen. És talán Erdélyben sincs másutt ekkora, abrosznyi, asztalnyi földben: illő és találó
a megnevezése, akárkitől származik.
A kortárs helytörténeti kutatás szerint (Sófalvi András: Sóvidék a középkorban, Székelyudvarhely, 2005) a vidék legrégebbi, 13. századi települései Sóvárad,
Sófalva (Felsósőfalva) és Korond. A késő
középkorban, a 15-16. században alakult Atyha, Parajd, Szováta és – Sófalva
kettéválásával – Alsósófalva. A harmadik szakaszban, a 18. századdal kezdődően Szováta lakóiból kirajzott Illyésmező település és Szakadát, a korondi
és sófalvi hegyen a nyári szállásokból
kisebb-nagyobb települések jöttek létre: Békástanya, Pálpataka és Fenyőkút.
A sóhoz közelítve a települések legtöbbjének létrejötte és története ásványunk
kitermeléséhez, őrzéséhez, szállításához és elosztásához kapcsolódik. A bánya a sófalvi határon volt, Szovátát a só
őrzésére telepítettek, Parajdot a letelepedett székely sófuvarozók alapították
a dokumentumok és a szájhagyomány
szerint, Sóváradon a kitermelt só elosztását biztosították. A sót már az ókori
rómaiak is bányászták és őrizték ezen
a vidéken. A székelység megtelepedésével „a székely só”évszázadokon át közös
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tulajdonban volt és szabadon használhatták az 1562-es felkelésig, utána az
erdélyi fejedelmi kincstár tulajdonába
került, majd a fejedelemség megszűnésével a bécsi kincstáré lett. Ettől kezdve
a só kitermelését és őrzését az állam intézte, ugyanígy a sós kutak használatát
is, sóházak, sóhivatalok és sóőrök révén. A só kitermelése előbb felszíni fejtéssel, „sólikakban” történt, a sótömbbe
csákányokkal harang formájú üregeket
vágtak, ékekkel hasították, botokkal
törték és a vállukon hozták fel sódarabokat. A mélybeli, sókamrás bányaművelés Parajdon a 18. század végén indult
meg, a kifejtett sódarabokat bivalybőrökben, lovak vontatta sófelvonóval húzatták a felszínre. A korszerű, gépesített
termelés a 20. század közepén váltotta
fel a hagyományos bányászatot. Akkor
kezdődött a légúti megbetegedések kezelése is a földalatti sókamrákban, ami
azóta a szintén kiépült és korszerűsített
fürdővel együtt a gyógyturizmus egyik
erdélyi központjává vált, Szovátához
hasonlóan.
A bányában a századok során sófalvi,
parajdi, korondi, atyhai sóvágók dolgoztak, leginkább télen vagy szezonálisan,
és nem számosan, így nem alakult ki
különálló bányásztársadalom, hanem

csak a kettős foglalkozásúak rétege.
Fontos foglalkozássá vált viszont a kitermelt só szállítása, fuvarozása, cseréje,
csempészése. Az egykori iratok szerint
a 18. században Parajdon és a két Sófalván kívül Korond, Atyha és Siklód lakói
is jórészt a sófuvarozásból, sókereskedésből éltek. Gyergyóba a Bucsinon át
vezető régi úton, a Só útján vitték, Székelyudvarhely és a szász városok felé a
Kalonda hágóin, a Kis-Küküllő mentén
vagy a Bekecs oldalán a marosszéki és
mezőségi falvakba. A sót rendszerint
nem pénzért árulták, hanem gabonára
vagy más árura cserélték. Egy véka sóért
egy véka gabonát kaptak. A sófuvarozás
népi árucseréje a 20. század elejéig-közepéig tartott. Nagyjából addig tartott a
sós források, a sós víz népi hasznosítása is. Sóvidéken száznál többre becsülték a sós források, sőt kisebb sós tavak
számát, különösen sok volt belőlük Szovátán, Parajdon, Korondon és Atyhában.
A sós források vizét só helyett étkezésre,
élelmiszerek tartósítására használták,
vagy az állatoknak adták, mert – amint
Orbán Balázs is panaszolja – az állami
tulajdonban lévő bányából még a sóvidékiek sem jutottak sóhoz. Szovátán és Parajdon sóőrök és hajdúk vigyáztak a sóra
és sóskutakra. Korondon a sóbíró adott

Sóvidék

A szüreti bál csőszleányai és csőszlegényei Sóváradon az 1960-as években, középen Király László tanító, a költő Király László édesapja (archív)

engedélyt az árcsói sóskút használatára, szerdán a korondiak, szombaton az
atyhaiak számára. Amikor gyermekként
korondi korsókban az őszi káposztasavanyítás idején vizet vittem a parajdi
sóháti forrásból, már nem találkoztam
őrrel, csak hasonló célból, sós vízért érkezett társakkal. A korondiak nemcsak
sós vízként hasznosították, hanem cserépfazakakban főzték, amíg megkövesedett és ezzel a sóval is bejárták a környező falvakat.
Korondé az elsőbbség abban is, hogy
a sós források gyógyhatását felismerve már a 18. századtól megindult itt a
fürdőélet és a Korondi fürdő másfél évszázadon át Erdély egyik legjelentősebb
gyógyfürdője volt, napi ötszáz vendégnek
is szállást biztosított, majd a 20. század
első harmadában lehanyatlott. Addigra már Szováta vált a sóvidéki fürdőélet
központjává, előbb a Géra-fürdő, aztán
a Medve-tó révén. A kiterített medvebőr alakú tó egy erdőktől körülvett kaszálóhelyen keletkezett a 19. század hetvenes-nyolcvanas éveiben, a sósziklák
mozgása elzárta két édesvizű patak útját: a só, az édes víz és a Nap melege ölelkezéséből megszületett ez a természeti
és gyógyászati csoda, amely hamarosan
megalapozta a fürdőváros létrejöttét.

Szikonyország terményei
és emberei
Vidékünk sóval ízesített neve értelmiségiektől való, az egyszerű emberek
nemigen ismerték, illetve használták
ezt az elnevezést. Székely humorba oltva annál inkább azt, hogy a bányaközeliek, vagyis a parajdiak és a sófalviak
afféle „sónyalók”. A nép körében megszokottabb volt a másik táji megnevezés, a Szikonyország. Gyermekkoromban Parajdon és későbbi érdeklődéseim
során, a környéken is legtöbbször ezt
hallottam. „Szikonyország ez, fiaim” –
mondogatták tréfásan, de inkább keserű öniróniával az öregek, ha a megélhetésről, a gazdálkodásról beszélgettek.
A szikony: terméketlen, sárga, ragadós föld, agyag. Ebből legalább an�nyi volt nekünk Korondtól Szovátáig s
vissza, mint sóból, és ez alól csak a verőfényes határú, jobb földű Sóvárad kivétel. Szikonyországban valahogy megtermett a zab, a rozs, az elegyes búza,
a kender, a krumpli. A tiszta búza és a
kukoricatermés sorsa, bár vetették ezeket is, bizonytalan volt. A szikonyos, sovány földet állandóan biztatni, hizlalni
kellett az istállókból hordott trágyával
vagy a juhseregek nyári szálláshelyén

történő, kosaraztató trágyázással.
A föld megművelése sziklás, oldalas
helyeken a szántás előtt a kövek összegyűjtésével kezdődött – amiben nekem
is bőven volt részem –, a kézi vetéstől
a sarlós aratásig, a kalongyarakástól az
őrlésre várakozó malombeli sorban állásig és a kenyérsütésig hagyományos
módon történt, egészen a kollektivizálásig. De csupán a földből itt megélni
nem lehetett.
A gazdaember élete szorosan összefonódott az állattartással, századokon
át meghatározta életmódját. Ökrökkel
szántottak, lovakkal fuvaroztak, sok
juhot, tehenet tartottak, hogy legyen
tej és túró az asztalra, csordányi bivaly
is összegyűlt egy-egy faluból. A szegényebbeknek „csak” kecskére futotta, a kecskepásztor kürtjelére minden
reggel kicsapták a bokros faluközeli legelőre. Nyáron a havasi legelőkön és a
vetésforgó szerinti nyomáshatáron legeltették az állatokat, télire nagy men�nyiségű szénát és sarjút készítettek számukra a gazdák. Szinte az egész nyaruk
a kaszálással, szénacsinálással és hazahordásával telt el, a tél pedig az állatok takarmányozásával, „kúrálásával”.
A csűrös istállók, amelyekben az állatokat – külön a fehér marhát és a lovakat,
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Legények húsvéti öntöző-hajnalozó menete az 1980-as években Parajdon (Bálint Zsigmond fényképe)

külön a juhokat – és a padlástérben, „az
odorban” a szénát tartották, általában
a lakóházaknál nagyobb építmények
voltak.
A juhok teje és húsa mellett fontos
évi „terményük” volt a gyapjú, a tavaszi juhnyírás után az asszonyok megfonták és megszőtték, ebből készült a
legtöbb ruhanemű és a székely pokróc,
a cserge. A 20. század közepéig virágzott
hagyományos háziiparként a csergeszövés, és napjainkban is látni sokféle
változatban ilyent a korondi napi piacon. Az önellátásra használt állatállomány mellett a jobb gazdáknak jutott a
korondi, a parajdi és a távolabbi vidékek
baromvásáraira is. Mindkét sóvidéki
településnek évente négy kirakóvására is volt, ezek biztosították a termények és az áruk cseréjét. Ekkor voltak
legnépesebbek e nagyközségek, de ez
nem vezetett a városi életforma kialakulásához.
A vidék lakói hasonló ökológiai adottságokban és életmódban, hagyományos
társadalmi szervezettségben és kultúrában éltek, talán ezért nem alakult ki
megkülönböztető neve a sóvidéki gazdaembernek és asszonynépnek. Amelyik falu vagy, akik különböztek a többitől, azonnal nevet kaptak, legtöbbször
találó tréfás, csipkelődő, csúfolódó ízű
nyelvi leleményt, amiből az elismerés
sem hiányzott. Korondon még a nagyharang is azt kongatta: „Nincs búza,
nincs búza”, mire a kicsi harang ráfelelt:
„Ád az Isten fazékért, ád az isten fazékért”. Nemcsak fazékért, hanem kisebb
edényért, csuporért is. Nem hiába énekelték: „Nem kaszálok, nem kapálok, /
Fazekas inasnak állok. / Kicsi csiprokat
csinálok, / Miből kávéznak a lányok”.
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Így lettek a parajdi „sónyalók” mellett
a korondiak „ csiprosok, csiporguvasztók”. A Szikonyországban bőven termő
agyagból, palából fazakat, csuprot, sokféle edényt és kályhacsempét lehetett
formálni: erre a nyersanyagra alapozódott évszázadok óta a korondiak és egykor a küsmödiek és szolokmaiak népi
fazekas kultúrája.
A 19. század végéig a falusi háztartásokban használatos máztalan tárolóés főzőedényeket, korsókat készítettek
és ellátták velük a fél Erdélyt. Sokáig
a szegényebb rendű korondiak foglalkozása volt a fazekasság, ők a Tószeg
nevű falurészen laktak, a gazdálkodók
Felszegen és Alszegen. A gazdálkodók
a fazekasokat „kurtaharisnyásoknak”
nevezték, mert hétköznapi harisnyájuk szárából levágtak, hogy jobban tudják lábbal hajtani a korongot. A 19. század végétől rátértek az égetett, mázas,
gazdag motívumú és színvilágú edények, tányérok, bokályok, dísztárgyak
készítésére, és a kedvező kereslet nyomán a fazekasok társadalmilag is felemelkedtek, jómódúakká váltak. Azóta a korondi kerámia bejárta a világot,
egyrészt a népművészeti alkotások és
művészeti útkeresés egyik, napjainkban is virágzó erdélyi központja, másrészt identitásjelző és turistacsalogató
reprezentációs célú tömegáruvá vált –
olykor a giccs határán. Más efféle földi terményből dolgozó műhelyek, gyáracskák, mint a korondi aragonit gyár,
vagy az egykori parajdi „bubagyár”,
cserép-és téglagyár, rég beszűntetták
tevékenységét.
„A korondiak élelmesek” – hallottam
eleget a környékbeliek félszájú, inkább
irigykedő elismerését. „Még a palából

s a toplóból is pénzt csinálnak”. Azzal
már kevesebbet törődtek, hogyan „csinálják”, mekkora erőfeszítéssel és milyen leleményességgel. Magam előtt
látom a sok évvel ezelőtt megismert
toplászt, aki gyalog félmegyényi havast
bejárt két nap alatt egy zsák taplóért.
Korondon a toplászat jóval fiatalabb,
mint tekintélyes vetélytársa, a fazekasság, de Orbán Balázs nem említi Korond
kapcsán. A 19. század hetvenes-nyolcvanas éveiben a toplászat kapóra jött a korondiaknak, hiszen a sóvidéki nagykiterjedésű bükkerdőkben bőven termett
minden évben tapló. Hamar meghonosították az új háziipart, és máig kitartanak mellette. Kialakultak a toplászcsaládok, ahol nemzedékről nemzedékre
öröklődik a mesterség.
A toplászatnak is megvannak a titkai. Kétféle taplót gyűjtenek, barna
bükkfataplót és a nyírfa fehér taplóját,
amely sokkal ritkább és így sokkal értékesebb. A bükkfán egy évben háromszor nő, tavasszal, nyáron és ősszel,
a nyírfán csak ősszel. A tartós, kemény
tapló az északos oldalakon, hűvös helyeken terem, a napos, déli oldali sokkal puhább, az első eső tönkreteszi. Kényes a tapló, mint a gyümölcs, ha túl
hideg a tavasz, nem lesz jó termés, s ha
túl száraz, meleg az ősz, nyújtogathatja nyakát a toplász, amíg gombát lát.
A toplászok fiatalabb nemzedéke nem
egy-két napra megy gombát gyűjteni,
hanem terepjárókkal, hetekre. Bejárják
a Déli-Kárpátokat, Brassó környékét,
a Zsil-völgyét, a Páringot, a Retyezátot
és a Keleti-Kárpátokat, a Görgényi- és a
Kelemen-havasokat, a Ciblest, a Gutint
egészen Nagybányáig, Máramarosszigetig. A toplászás nem csapatmunka,

Sóvidék
minden családnak megvan a maga
területe, ahova évente eljár, és szinte minden fát ismer. Sok minden változott, de a toplászok közötti verseny
nem; ahogy beköszönt a június, megindul a szóbeszéd: „Ez elment-e toplóért,
az még itthon van-e, vajon hova számít
menni, kivel”? A feldolgozás is családi
háziipar. Férfimunka a gyűjtés, a faragás, a nyújtás. Egy lúdtojásnyi gombából nyújtva egy sapka lesz. A táskák
és dísztárgyak készítése, általában a
díszítés, a „virágozás” akárcsak a fazekasoknál, kimondottan asszonyi foglalatosság. Néhány évtizeddel ezelőtt
e háziipar elsorvadását jósolták, azóta
ennek az ellenkezője történt: a kibontakozó belső turizmus és az idegenforgalom újból felvirágoztatta. A taplóipar
mindig is inkább erre a célra termelt,
készítményeit a városiak és a turisták
vásárolták. Termékei néhány kivételtől
eltekintve nem váltak népi használati
tárgyakká. Ennek oka első sorban az,
hogy nem víz- és tűzállóak, funkcionális értékük nem nagyobb, mint a hasonló rendeltetésű használati tárgyaké.
Viszont az anyag és a megmunkálás különlegessége felkelti a figyelmet. „Kézi
munka, nincs rajta semmi gépi, ezt
nem lehet gépesíteni” – mondják a toplászok. Népművészeti jellegű és értékű
háziipar, akár a fazekasság.
A sóvidéki erdőkben száz évvel ezelőtt nemcsak toplászokkal találkoztunk volna tavasz jöttével, amikor megindul a fákban a nedvkeringés, hanem

Álmenyasszony kínálása a lakodalomban (Alsósófalva, Bálint Zsigmond fényképe, 1983)

„viricselőkkel” is. A nyírfa nedvének székelyesen virics a neve, a viricselők a fa
kérgét megvágva, felfogták, összegyűjtötték a csordogáló édes nedűt és cukor
helyett vagy éppenséggel gyógyszerként
fogyasztották, értékesítették.
Nyáron és ősszel erdei-mezei gyűjtögetőkkel, makkoltatásra, hízlalásra
hajtott disznócsordákkal, a népi vadfogás különböző módjait űző felnőttekkel és gyermekekkel találkozhattunk

Vidám farsangtemetési menet Alsósófalván (Barabás László felvétele, 2013)

volna. Ilyen volt a pelészés. A fák odvaiban lakó, a makkon meghízó állatkánk
őszire „olyan kövér lett, mint a pele”,
de nagy ügyesség kellett ahhoz, hogy
„megüssék” és finom húsáért, zsírjáért
a tányérba kerüljön.
Az erdő maga és a fa legalább olyan
fontos terménye a vidéknek, mint a só,
az egykori megkülönböztető foglalkozásnevek és falucsúfolók aránya szerint pedig a legfontosabb. Sorolom az
idevágókat: a szovátaiak „bognyesők”,
az atyhaiak „szenesek”, a felsősófalviak „zsindelyesek”, a váradiak „szuszékdöngetők”, a siklódiak „osztovátások”.
Bognyesők, favágók voltak nemcsak
a szovátaiak, hanem a többiek is, hiszen a vidék nagy részét fenyő-, bükk-,
tölgy-, gyertyán-, juhar- szil- és nyírfaerdők borították, ezekből irtottak, égettek földművelésre alkalmas területeket, amint arra az Égettvész, a Vágás,
a Szénégető, a Nagyaszalás, a Csutakos
stb. helynevek emlékeztetnek. Fenyőfagerendákból rótták össze épületeiket,
nagy csűrjeiket, vízi-fűrészmalmokban deszkát metszettek, a tetők fedésére zsindelyt faragtak. Tölgyfából leginkább kapuk és temetői fejfák készültek.
Sóvidéken a fedeles kicsi székely kapu
hagyományos, ebben a marosszéki falvakkal rokon, szép mértanias és virágmintás példányait látni napjainkban is,
különösen Szovátán és Sóváradon. Korondon galambbúgos székely nagykapukat is állítottak és állítanak, innen
hívtak mestereket más vidékekre is.
A szovátai ácsok építették a fürdőtelep
népies-szecessziós villáit, többek között
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a Bírák villáját és Bernády György marosvásárhelyi polgármester villáját és
székely kapuját. Alsósófalván és Illyésmezőben sok kőfaragó is élt és büszkén emlegették, hogy Bernády György
megrendelésére sóvidékiek hasították
és szállították a kockakövet Marosvásárhely utcáinak kikövezéséhez. Kőből
építettek sok házat Illyésmezőben, Szovátán és Sóváradon.
A sóváradiak nem szégyellik a „szuszékdöngető” nevet sem, hiszen sokféle
famunkának, így az ácsolt ládának is
mesterei voltak. Az ácsolt láda tulajdonképpen a szekrény őse, formája és készítési módja egészen az ókorig követhető.
A középkorban az urak ruhatartó ládája
volt, majd megjelent az alsóbb társadalmi rétegeknél is. Először kelengyés,
ruhatartó láda volt, majd a függőleges
állású szekrény kiszorította a kamrába,
a padlásra terménytartó, gabonás vagy
lisztesládának. Az erdélyi szuszékkészítés és a házi szövőszékek, az osztováták
mesterségbeli tudásának egyik központja a 20. század elejéig-közepéig a
bükkerdőkben gazdag Sóvidék volt. Sok
embernek jelentett megélhetést e háziipar, különösen Siklódon és Sóváradon.
A sóvidéki falvak látták el ácsolt ládával
és szövőszékkel a Nagy- és Kis-Küküllő,
valamint a Maros mente magyar, szász
és román lakosságát. Nem hiába énekelték a siklódiak: „Míg az erdőn bikkfa
terem, / Szeretem én a kedvesem. / Míg
szuszék lesz a bikkfából, / Eltartom őt
az árából”. A gyenge termőföldű Sóvidéken a váradiak szakszerű földművesnek, kitűnő gazdáknak is számítottak.
Nemcsak a földet és az állatokat szerették, hanem a jó és hasznos szerszámokat is, kedvüket lelték a díszítésükben.

A díszítést, a vésést, karcolást, faragást
cifrázásnak nevezték, még a jármokat
is cifrázták. „Gyenge legény volt az a
sóváradi, aki nem tudott egy guzsalyt
vagy egy sulykot a szeretőjinek megcsinálni”’ – mondták a váradiak negyedszázaddal ezelőtt. Élt a faluban olyan
ember, aki még az eke szarvát is kicifrázta. A guzsalyat a szeretőjüknek ajándékozták, azzal jártak a fonóba, a leányok viszonzásul zsebkendőt varrtak a
legényeknek. Készítettek domború „zergősulykokat” is, hogy legyen súlyuk a
ruha sulykolásakor, ennek a lapja tulipánban végződött. A tulipán közepénél
fúrtak bele egy lyukat, abba tettek egy
kicsi kavicsot, az a sulyok, amikor dolgoztak vele, szépen zörgött.

„Harmatverő és
nyirginyargaló” Sóvidék
Ha eddig a sóvidékiek életmódját, foglalkozásait, mentalitását egy-egy nyelvi
leleménnyel, falucsúfolóval próbáltam
felvillantani, folytassuk is ezzel. Nem
emlékszem pontosan, hogy melyik Sófalvát nevezték „nyirginyargalónak”,
de az biztos, hogy „harmatverőknek”
az alsósófalviak tartották magukat.
Ők kora hajnalban indultak a mezőre,
az erdőre, amikor mások még aludtak.
Végigzörögtek szekereikkel, lovaikkal a
köves utakon, ők ébresztették a piaci állingáláshoz vagy kereskedéshez szokott
szomszéd falusi „zsebnyújtókat” vagy
„pénzcsalókat” (ezek is falucsúfolók
ám, de hadd ne áruljam el, hogy kikre mondták!). Az identitást és mentalitást ezek mellett sokféleképpen lehetett jelezni, a viselettel mindenképpen.

Kacagókaláka a fonóban (Alsósófalva, Barabás László felvétele, 1999)
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A már említett székely harisnya példájánál maradva, zsinórozásáról tudták,
hogy ki hová valósi. A harisnya állapota
üzent arról, hogy ünnep van-e vagy hétköznap, jelezhette viselőjének társadalmi helyzetét is. A földműves embereken
kívül a bányászok és az erdei munkások is harisnyában jártak, az iparosok,
a kereskedők nem. Ők voltak a nadrágosok. Tamási említett novellájában a
harisnyásokon kívüli világ jellemzésére
ezt használja legtöbbször: úrféle, nadrágos. A két világháború közötti időben
Atyhában, Sóváradon, Siklódon minden
felnőtt férfi harisnyában járt, s ez egységes népi társadalomra vall. Az iparosodó, városias településeken, Szovátán,
Parajdon és Korondon sokkal több volt a
nadrágos, tagoltabb a helyi társadalom.
A gyermekkoromban hallott és később
írásban is terjesztett csúfoló vers, amit
állítólag egy siklódi gazda mondott
1900 táján a parajdi lakodalomban, éppen azzal jellemzi a különbséget, hogy a
„gyárral, sóbányával ágáló” Parajd tele
van „hitván nadrágossal, jövevénnyel”.
Az elmúlt évtizedekben a harisnya viselése teljesen visszaszorult, a hétköznapi
harisnya a gazdálkodás mellett kitartó,
idős emberek szimbólumává vált. A fiatalok csak ünnepi alkalmakkor veszik
fel (konfirmáció, húsvéti hajnalozás,
pünkösdi hesspávázás, szüreti bál, népi
tánccsoportok előadásai) társadalmi
különbség nélkül. A harisnyaviselés
mára ünnepi, rituális, etnikus szimbólummá vált.
A nyirginyargaló jelző különben
nemcsak a sófalviakra ragasztott jelzőnek találó, illett volna a teljes Sóvidékre,
még – a falucsúfoló szerint – a „pokolba
bépadolt” siklódiakra is. A földművelés, állattartás, erdőlés közben szerekességre jártak, sokaknak az volt a fő
megélhetése, hogy sót, tűzifát, deszkát,
épületfát, borvizet és korondi korsót,
edényt, szuszékot és osztovátát vittek
cserélni, eladni az azokban szűkölködő
vidékekre, vásárokba, s hoztak alföldi
terményeket, gabonát, városi portékát,
vásárfiát, adótörleszteni pénzmagot.
A siklódiak másik neve „cseresnyések”. Magaslati, délies oldalaikon jól
termett a cseresznye, s ezt kóberes
szekerekkel Gergyóba hordták, faluról
falura árulták, de jutott belőle Székelykeresztúrra, a korondi és a parajdi piacokra is. Az atyhaiak meggyet vittek a
piacokra, s a korondiak elkezdték róluk
a csúfondároskodást: „Gyere nálunk
Magdolnára, / Feltoszítlak a meggyfára”. (Atyhában a legnagyobb ünnep
meggyéréskor a Mária-Magdolna napi
búcsú). A korondiak eljártak aratni
a marosmenti nagybirtokokra, igaz,

Sóvidék
abban nem volt köszönet, legalábbis a legények táncbeli rikoltása szerint, hogy azt mondja: „Sáromberkén
arattam, / Gatya nélkül maradtam”.
Az egész vidéken jól ismert szólásmondás Atyhát és Korondot állítja szembe és
egy egész történelmi korszakot, hosszú
folyamatot jellemez: „Atyhába hiába,
Korondon a haszon”. A 20. század elejétől, a hagyományos életforma átalakulásával, felbomlásával egyre többen
érezték úgy, hogy nemcsak Atyhában,
hanem Siklódon és a többi településen
is hiába… tehát nem tértek vissza a
nyirginyargaló utakról, hanem városokban kerestek munkát, életlehetőséget, különösen a fiatalok. A leányok
fiatal koruktól szolgálni mentek, cselédeskedni álltak, legtöbben néhány
évre, mások tíz-tizenkettőre. Megbecsülték a parajdi, sófalvi, Korondi-hegyi, atyhai leányok munkáját, szorgalmát, becsületességét, leleményességét
a szebeni szászok, a kolozsvári és budapesti magyarok, a temesvári zsidók
és svábok, a bukaresti román királyi
család is. Később a román tengerparti
éttermekben, vendéglőkben a legdolgosabb és így a legkeresettebb fehérkötényeseknek tartották őket, még akkor is, ha nem beszéltek jól románul.
(Sok társukhoz hasonlóan édesanyám
az előzőek, egyik nővérem az utóbbiak
közé tartozott).
Ugyanez a folyamat ment végbe
azoknak a családoknak az esetében is,
akik főleg a kollektivizálás után telepedtek le a közelebbi és távolabbi városokban, ipari központokban. Az utóbbi
évtizedekben Atyha és Siklód lakossága
a töredékére csökkent, Szováta város,
Korond és Parajd népessége viszont gyarapodott, a két Sófalva és Sóvárad lakossága sem fogyott lényegesen. A gyors
életmódváltással viszont a hagyományos társadalmi, felekezeti és etnikai
szerkezet átalakulása is felgyorsult.
Ebben a gyors változásban mindenik
település keresi a jövőjét: az egyik az
iparában, mesterségeiben, a másik a
fürdőjében, gyógyászatában, a harmadik a vendégfogadásban vagy a falusi
turizmusban, a negyedik a havasi gazdálkodásban.

Akiket fog a figura
A sóvidéki felnőttek és gyermekek, as�szonyok és emberek, leányok és legények többsége szeretett és szeret
játszani. Leginkább közösségben, társakkal, hétköznap és ünnepen, szertartásosan, halálosan komolyan, ha
úgy van kedvük, vagy űzik az eszüket,

Pünkösdkor összegyül és ünnepi székely viseletet ölt a vidék gyermekserege (Siklód, Barabás László
felvétele, 2000)

komédiáznak. „Fogja őket a figura”. Akiket nem fog, azokat „monyókoknak” ,
„burrancsoknak” nevezgették vagy afféle „szomorú péntekeknek”. Játékkultúrájuk beláthatatlan: a gyermekjátékoktól, a játékos mondókáktól a fonóbeli
játékokig és kacagókalákákig, a lakodalmaktól az ünnepi dramatikus népszokásokig a hétköznapi ugratásokig,
a nyelvi játékosságig hullámzik. Nagy
baj lehet velünk, mondogatták az alsósófalvi öregek a diktatúra legsötétebb
éveiben, ha már nem fogja az embereket a figura. Folytatva őket, nagy baj
lehet velünk egyénileg és közösségileg
is, ha elveszítjük játszó emberi minőségünket, mert azután következik, hogy
más is lehámlik rólunk, a kulturális
és nemzeti azonosság, az anyanyelv,
a vallás.
A parajdi gyermekkori élmények
után az alsósófalvi asszonyok és férfiak,
jórészt szüleim nemzedéke részeltetett
ebből a játékkultúrából: farsangtemetési paródiájuk életet, reményt sugárzott,
a nehézségekkel dacoló kedvet és mentalitást. Kinevették és dacoltak azzal a
társadalmi halállal, tetszhalott állapottal is, amelyben az 1980-as évek alatt
mindannyian léteztünk. Az asszonyok,
a leányok beengedtek a fonójukba, és
megajándékoztak fonóbeli játékaik bőségével, a maszkurázás izgalmas jeleneteivel. A felfedezés örömével írhattam le, hogy aminek részese voltam,
a székely-magyar népi kultúra kevés
figyelemre érdemesített kincsesbányája: a népi színjáték, a népi színjátszás.
A bányászokhoz hasonlóan kutatni
kezdtem az emlékekben és nyirginyargalni a népszokások jelenében: jöhettek

a szovátai, atyhai és parajdi betlehemes
játékok, a sóváradi és siklódi kántálások, névnapköszöntések, a sokféle fonóbeli, farsangi játék és tánc, a húsvéti
szokások gazdagsága fenyőágazással,
hajnalozással, piros tojással, a pünkösdi királynézás és hesspávázás, őszi
szüreti bál, az egyházi év ünnepeinek
megülése és a népi kalendárium jeles
napjai.
Mindezek helyi változatai és tágabb
összefüggései karakteres szokáskultúrájú kistájjá avatták, avatják Sóvidéket.
Ez még akkor is érvényes, ha a fenti
szokásrendszerből éppen az ezredforduló táján hullott ki néhány, addig elmaradhatatlan elem, vagy megjelentek
helyükben más típusú ünnepek, mint
a parajdi nemzetközi töltött káposzta
fesztivál vagy a falunapok és a kortárstalálkozók.
Hasonlóan gazdag a népzene- és néptánc kultúrája is, amint azt legutóbb
Pávai István összefoglalóan, hangzásvilágával együtt bemutatta (Pávai István: A Sóvidék népzenéje. Hagyományok
Háza, Budapest, 2016). Sóvidék néprajzi
irodalma egyébként az elmúlt negyedszázadban is bőségesen gyarapodott,
felsorolására is oldalakra lenne szükség. Ez igen örvendetes. Az már kevésbé, hogy a sokféle széttagoltság miatt
– bár több tájházat alapítottak és gyűjteményt hoztak létre, legutóbb Sóváradon –, Sóvidéknek máiglan nincsen
a teljes kulturális örökségét bemutató
regionális vagy kistáji múzeuma, pedig
– talán a fentiekből is kiderült –, igazán
megérdemelné. Az egykoriak intelmét
megfogadva, ebben jobban foghatna
bennünket a figura.
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Mester Zoltán

Sóvidéki közművelődési
noteszlapok

A
Ezer éve Erdélyben
Száz éve Romániában
Ötvennégy éve Sóvidéken – Szovátán
Huszonhét éve a Bernády Egyletben!
(Hegedüs Csilla)

Bibliában, több apostol írásában pozitív
értelmezését találjuk a romolhatatlanságra utaló sónak, de Karthágó bevétele után a rómaiak viszont éppen sóval
hintik be a földet, hogy több nemzedék idejére terméketlenné tegyék. Valószínűnek látszik, hogy a rómaiak a
sót éppen a mi Sóvidékünkről vitték,
hiszen a Sóvidék szülöttének, Király
Lászlónak a Valahol ott című versében
olvashatjuk:
„Vagy amikor szénásszekérköltemények
ereszkednek alá a római-kori úton
szombati-esti harangszó karjaiba.
Valahol ott.
És valamikor akkor.”
Igen, Sóváradig tart az a régió, amelyiknek közművelődési és civil pulzusát
próbáljuk kitapintani több tíz kilométer hosszában, majdnem széltében is.
A majdnem itt nemcsak a kilométerre
vonatkozik, hanem a teljes bemutatásra is, hiszen a sok-sok adat, esemény,
személy mellett lehetnek hiányzók is.
Nyilván ez teljesen véletlen, és úgy a

jelenkortól, mint az utókortól máris kérem a bocsánatot, mint ahogy a király
is megbocsátott legkisebb lányának, aki
azt mondta, úgy szereti, mint az emberek a sót!
Mi pedig – sóvidékiek – úgy szeretjük vidékünket, mint ahogy csak lehet
– a Korond fölötti homályoktól el egészen a hajdani római útig. Időben és
térben.
Noteszlapjaimra a korondi Firtos
Művelődési Egylet elnökét, a Hazanéző
folyóirat főszerkesztőjét, Ambrus Lajos
írót-költőt hozom előtérbe, akit Ráduly
János haikujában találunk:
Ambrus Lajos
Állsz Hazanéző
Dombján: tekintetedben
Szülőföld dalol.
De Molnos Ferenc haikujában is találkozunk vele:
Hazanéző (Ambrus Lajosnak)
otthonról haza
– múló időbe nézel
vagy kelő napba.
Korond Ráduly János egy másik haikujában kap főszerepet:
Örök korondi
Kibéden élek.
Épp ez által maradok
Örök korondi.

Farsangtemetés 2017 februárjában
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Ambrus Lajosék Firtos Művelődési
Egyletének tiszteletbeli elnöke Páll Lajos festőművész-költő volt, akinek halála óta már öt év telt el. A falu méltó
gesztussal emlékezik nagy fiára: a Művelődési Ház a nevét viseli.
Korondnak a hírét, jelentőségét életünkben alig tudjuk átfogni, az európai
s főleg magyar turista egyik kifejezett

Sóvidék
célpontja a falu – tudom, csak akkor
nyugszik meg, ha volt Korondon. Hogy
vásárolt is? Tudom, ez mellékkérdés.
A korondi bokály előtt mindenesetre lehet vigyázzba állni, már csak azért is,
mert a korondi fazekas mesterség első
írásos emléke 1616-ból való!
A Korondon átutazó vagy megálló érdeklődő vendég nem tudhatja, hogy Korondnak Lőrincz Márton birkózó személyében 1936-ban olimpiai bajnoka volt,
aki az alsósófalvi Keresztes Lajossal
együtt – ő 1928-ban vitt haza aranyat
az ötkarikás játékokról – olimpiai büszkesége a Sóvidéknek. Előbbi nevét vette
fel a korondi birkózó sportszakosztály.
És azt sem tudják sokan, hogy a Székelyföldön Korondon palackoztak először borvizet 1729 táján.
De méltán büszke a település a Pro
Muzica fúvószenekarra, a Pálpataki
Néptáncegyüttesre, az Ifjúsági Egyesületre is. A Fenyőkúton szerveződő művelődési csoportok időszakosak, a helyi
népi kultúra ott sem alszik.
Mostanában sokat hallani az atyhai történésekről, én kiemelném a
Művészek Atyhai Társaságát, mely a
Vinczeffy László festőművész által létrehozott Kakasüllő Galériával és az Élő
Székelyföld Munkacsoporttal öregbíti
ennek az immár aszfalton megközelíthető falunak hírét-nevét.
A Korond vize lecsorogva köszönti a
két Sófalvát, Felső- és Alsósófalva nem
hagyja magát a hírnévben, mert hát
büszkék az itt tevékenykedő Székely
Mózesre, aki az egyetlen székely származású erdélyi fejedelem volt az 1600as évek elején.
Sokat emlegetik Felsőfalván a másik Mózest, a néhány évtizede élt Ész
Mózsit (Kovács Mózes), akit talán tízezermesternek is nevezhetnénk. A falu
Kodáros Egyesülete a Nóta-móka zenekarral, valamint a Mentol group szociális tevékenységű csoportjával színezi
e székely falu ünnep- és hétköznapjait, együtt a hagyományőrző csoporttal.
Szász Tibor András református lelkész
pedig komoly közművelődési szerepet
tölt be a falu életében.
Alsófalván Sükösd Ferenc festőművész emlékének adózhatunk. Szülőfaluja több emlékkiállítással tisztelgett
művészete előtt. Éli a falu a maga és Sóvidék kultúráját messzehangzóan, olyan
napokkal, hetekkel, amikor a Fonó Hagyományőrző csoport, a Gyermekláncfű tagok, az Alsósófalvi Ifjúsági csoport,
a Fúvós Zenekar, a református énekkar,
Miklós Károly Népzenei oktatása, a farsangi játékok, az Alsósófalvi Ifjúsági csoport Timár Erika lelkész vezetésével hozzák lázba a falu fiataljait, – időseit.

Az Intermezzo kamarakórus a szovátai unitárius templomban. Kiss János felvétele

Parajd nagyközség, hosszú évekkel
ezelőtt várossá nyilvánítás előtt állt –
gazdag tárgyi (fizikai) és szellemi adományokban. Utóbbi Áprily Lajost helyezi
az élre, az erdélyi és a teljes magyar irodalom kiemelkedő költője gyerekkorát
itt töltötte, és felnőttkorában is sokat
látták Parajdon. Parajd-szeretete külön költészet, külön emberi tisztaság és
nagyság. Róla neveztetett el a kulturális
egyesület, a Boronaház másolata a falu
nagybecsű zarándokhelye. A kultúrház
állandó Páll Lajos kiállítását mutatja a
látogatóknak. Szép hírnévre jutott a Parajdi Sótörő Játszóház, a fúvószenekar;

sok szép székelykapuja vonzza a tekintetet – még lent a sóbánya nagy,
látogatható térségében is. A falu egyik
híreminense Szekeres Lajos, akinek
munkái, faragásai föld felett, föld alatt
láthatóak. S akkor már itt vagyunk a
tárgyi adománynál. A Mindenható úgy
intézkedett néhány millió évvel ezelőtt,
hogy Parajd sóbányát működtessen.
Parajdnál találkozik a két patak:
a Korond vize és a Kis-Küküllő, s innen
számíthatjuk a Kis-Küküllőt folyónak.
Lássuk a közművelődést, a Sóvidék
egyetlen városának, Szovátának a civil életét. A humor ebben az, hogy 2016.

Pünkösdkor királyok és királynék is lehetünk, már ahol él ez az európai gyökerű dramatikus szokásjáték: Parajdon, Alsósófalván és Siklódon (Barabás László felvétele, 2013)
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október 26-a óta egy kevéssel több Szovátán a nem civil: tűzoltó katonaság
lett városunkban, vagy ahogy Molnos
Ferenc írta át a kedves verssort a Szovátai Hírmondóban akkor:
„Tűzoltó katona lesz Szovátán!
A világért el ne aludj, kis Balázs!”
Civil közművelődési tevékenységeket, köröket és szerveződéseket több
évtizede találunk városunkban. Szovátán a hatvanas évektől, 1969-től Petelei
István irodalmi kör működött. A mintegy tíz évig fennállott kört a fürdőtelepi
könyvtárban Balogh László könyvtáros
hozta létre, aki aztán Sepsiszentgyörgyön íróként élt haláláig. A kör támogatói, résztvevői pedagógusok, diákok,
könyvtárosok és más foglalkozásbeliek voltak. De jóval korábban ilyen civil
„megmozdulások” voltak a köz javára, a közösség részvételével – nevek és
gesztusok a változó és mégis „makacs”
világban:
1934 – kultúrház – Török Mihály plébános; futball-labda 1913-ban Bereczki
Antal révén; utolsó hírdobos (László Károly) 1955-ig; színdarabszervezők a két
világháború között: Fábián József asztalos, Bereczki Antal mészáros, Mester
Petőfi asztalos; Rákóczi mozgó néven
mozivetítés Agyagási Gáborral; később
Szabó Mihály tanár színdarab rendezései (1954 és 1987 között); városi rádiósítási
hálózat – úgynevezett difuzorokkal 1969ig. Ezen adatok ízelítőül szolgáljanak a
közelmúlt civil életéből Szovátán.
Napjaink együttesei, egyesületei, társulatai és alapítványai: S Ilyés Lajos Általános Iskola Educatio SIL Egyesülete,
Marianum Egyesület, Szovátai Turisztikai Egyesület, Pro Sovata Alapítvány,

A Játszóház tizedik évfordulóját ünneplő résztvevők

Diákhitel Egyesület, Medve-tó Sportegyesület, Szovátai Hegyimentő Egyesület, Szovátai Hagyományőrző Baranta
Sportegyesület, RMPSZ – TOK Alapítvány, Dévai Szent Ferenc Alapítvány,
Szent József Gyerekotthon, Gyulafehérvári Caritas, Sószóró Zenekar, Kusztos
Endre Képzőművészeti Egyesület, Bernády Közművelődési Egylet, Intermezzo Kamarakórus, Tavaszi Nemzetközi
Kórusfesztiválok – az elmaradhatatlan
adventi fellépésekkel, sűrű bel- és külföldi szereplésekkel Fülöp Judit karnagy
vezetésével –, Mezőhavas Népi Zenekar
(vezetője Mátyus Vilmos), Szovátai Népi
Játszóház (vezetője Kiss Enikő), Szarkafészek Színtársulat (vezetője Kovács Katalin), Szovátai Huszár Egyesület.
A Bernády Közművelődési Egylet ernyőszervezetként tevékenykedik az
utóbb felsorolt öt egyesület számára.

Asszonyok, mókamesterek a fonóvégző mulatságban Alsósófalván (Barabás László felvétele, 1999)

16 • www.muvelodes.net

1990 őszén alakult, 160 alapító taggal
indult, 1991. január 4-én jegyezték be
a Segesvári Bíróságon, ünnepélyes felavatása 1991. február 9-én volt. Tulajdonképpen a Városi Könyvtár Domokos
Edit vezette Művelődési Kör vette fel a
Bernády Közművelődési Egylet nevet.
Elnök Mester Zoltán, tiszteletbeli elnök
Tófalvi Zoltán, alelnökök Fülöp Judit és
Bán Dolly, titkár Kiss János.
Dr. Bernády György Marosvásárhely
polgármestere volt a 20. század elején –
majd 1926 és 1929 között is –, két villája
is volt Szovátán. A fürdő és a falu életében jelentős szerepet játszott. Az 1920as évekre esik Bernády és családja szorosabb kapcsolata Szovátával. A fürdő
népszerűsítését és Románia egyik legdivatosabb fürdőhelyévé válását nagyban
biztosították a román királyi család
szovátai nyaralásai. Bernádynak második polgármestersége idején (1926–1929)
protokollkötelezettsége volt jelen lenni a
királyi látogatásokon.
Bernády az 1930-as években bekapcsolódott a fürdőtelep életének irányításába is. Megalakította a Villatulajdonosok
Egyesületét, melyre az első kísérlet még
1927-ben történt. Ekkor az István Szálló
(későbbi 6-os villa) kistermében összegyűlt húsz villatulajdonos határozta el a
megalakulást. A végső alapítólevelet már
Bernády vezetésével írták alá 1930-ban a
Klein-villa szalonjában. Az elnöki tisztet
Bernády György töltötte be – 49 tag között.
Mint az egyesület elnökét 1930-ban beválasztották Szováta-fürdő legfőbb vezető
szervébe, a Fürdő-bizottságba, és tennivaló bőven akadt. A szovátai református
egyház templomépítési terveiben és megvalósításaiban is jelentős volt a szerepe.
Neveket ígértem, élő és elhunyt
vagy éppen már történelmi személyek,
akik esetleg keveset éltek Szovátán, de

Sóvidék
megérdemlik, hogy nevük, emlékük
fennmaradjon, mert többet tettek, mint
a „másik” Szováta civil életében, közművelődésünk javára, könyvet, verset
írva vagy műveivel szolgálva, a munkahelyen hírnevet szerezve: Gub Jenő,
Siklódi Zsolt, dr. Csortán Márton, Józsa
András, Kusztosné Szabó Piroska, Szabó Mihály, Dali Sándor, Bálint András,
dr. Salló György, Péter János, Németh
Antónia, Kósa István, Török Mihály
plébános, Veress József, Sándor János
(miniszter), dr. Bernády György, Jászai
Mari, Endrődi Sándor, Illyés Lajos, Domokos Kázmér, Orbánné Fülöp Irma,
Ady Endre, Marius Sturza dr., Petelei
István, Szabolcska Mihály, Sípos Domokos, Bányai János, Nyárády Erazmus
Gyula, Király László, Mihály Ferenc,
Kusztos Endre, Bocskay Vince, Kuti Dénes, Kuti Botond, Sánta Csaba, Puskás
Bálint, Birtók József, Tófalvi Zoltán, Zepeczaner Jenő, Márton Béla, Németh
János, Molnos Ferenc, Derzsi Ferenc,
Fekete Árpád, Kiss János, Szolláth Hunor, Csortán Ferenc, Bíró István, Márton
Zoltán, Fazakas Attila, Tófalvi Edit, Domokos Edit, Fülöp Judit, Mátyus Vilmos,
Kiss Enikő, Kovács Katalin, László János
(sport), Király Csaba, dr. Orosz Pál József, Mátyás Endre, Hajdu Imre, Kovács
Mózes, Kupás János, Vass Mózes, Varga

Sándor, Baczoni Sándor, polgármesterek, lelkészek, orvosok, pedagógusok
és mások a szovátai kultúra és közélet
képzeletbeli egén.
Szováta büszke hat szobrára, az épülőben levő Kusztos Endre Emlékházra,
több emléktáblájára, televízióstúdiójára, Sóvidék folyóiratunkra, havonta
megjelenő újságunkra és a közművelődéshez közel álló személyekre, közösségekre.
A Bernády közművelődési Egylet
vendégei voltak a huszonhét év alatt
(a valós szám ennél valamivel gazdagabb): Láng Eszter, Deák-Sárosi László,
Ambrus Lajos, Páll Lajos, Beder Tibor,
Bölöni Domokos, dr. Tábori László, Ferenczes István, Kántor Lajos, Pomogáts
Béla, Sebestyén (Spielmann) Mihály, Bereczky Károly, Tófalvi Zoltán, Adamovits Sándor, Banner Zoltán, Dévai Nagy
Kamilla, dr. Barabás László, Bálint Zsigmond, Kilyén Ilka, dr.Makkai Gergely,
Jeszenszky Géza, Szász István Tas, dr.
Bartha István, Bartis Ildikó, Kozsik József, Kozma Szilárd, Buzás László, Lászlóffy Csaba, Lászlóffy Aladár, Gálfalvi
György, Kucsera Jenő, Csávossy György,
Tonk Sándor, Pál Antal Sándor, Markó
Béla, Jancsó Adrienne, dr. Péntek János, dr. Szenkovits Ferenc, Marosi Barna, Ilyés Kinga, Farkas Ernő, Mészáros

József, Oláh Tibor, a Krónika szerkesztősége, a Székelyföld szerkesztősége, Magyari Lajos, Borbély László, dr. Orosz Pál
József, Plugor Sándor, Molnos Ferenc,
Kónya Hamar Sándor, Derzsi Ferenc, Ráduly János, Kuti Dénes, Kusztos Endre,
Bocskay Vince és Király László.
És végül lássuk a sóvárdi közművelődési egyesületeket is: Sóváradi
Aranykalász Gazda Egyesület, Sóváradi Közművelődési Egyesület, Szuszékdöngetők Néptánccsoport, Bekecsi Lovas Napok.
Király László: Menyasszony-bokrok
Kusztos Endrének
(részletek)
És magához ölelt nyugtatón, biztatón
egy pillanatra a táj.
(…)
Nézd, hogy intenek utánunk a
ragyogó menyasszony-bokrok.
Mért ne remélnénk: e szent szédület
sosem múlik el.
(…)
Vésed szénnel gyémánt-papírra
mit te véshetsz rá csupán.
Hallgatod áhítattal: verseket döng
a domb,
mormol az erdő, nyög a villám-vert
fa.

Mire jó még a siklódi nagy csűr és udvar nyári időben? A „kicsidek” táncára, felnőttek találkozására (Barabás László felvétele, 2000)
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Pávai István

A Sóvidék népzenei
hagyományairól röviden

A

Sóvidék népzenéjéről 2016-ban adtam
közre egy kétnyelvű (magyar–angol)
kötetet, amely tartalmazza a mindenkori sóvidéki gyűjtések javarészét. A kötethez DVD-melléklet is tartozik, amelyen 3460 folklóradat, 2500 hangfelvétel
(fonográftól a digitális technikáig), 1450
kottás és szöveges népdallejegyzés, 124
videoklip (némafilmtől a digitális technikáig), 195 fotó, 334 archív dokumentumoldal található, mindez sokszempontú polihierarchikus, multimédiás
adatbázisba rendezve.1 Az alábbi ös�szefoglaló ennek a kiadványnak a rövid
tartalmi kivonata.
A Sóvidék a Kis-Küküllő és a Korond-vize völgyében fekszik, nagyobbrészt Udvarhelyszéken, kissé átnyúlva
a szomszédos Marosszék területére.
Ennek megfelelően néha megkülönböztetnek egy Udvarhelyszéki vagy Parajdi Sóvidéket (Korond, Atyha, Alsó- és
Felsősófalva, Békástanya, Parajd) és

egy Marosszéki vagy Szovátai Sóvidéket
(Szováta, Sóvárad). Idetartozik még több
tanyaszerű település, amelyek közül itt
csak azokat említem, amelyek rendelkeztek (legalább egy adott időszakban)
akkora lakosságszámmal, amely alapján önálló közösségként működhettek
(például szerveztek külön táncot). Ilyen
tartozéktelepülés Korond esetében Fenyőkút, Pálpataka, Kalonda; Felsősófalva esetében Békástanya; Szováta esetében Szakadát, Kopac és Illyésmező.
A Sóvidék településeit magassági
szint szerint „hegyi” (Pálpataka, Fenyőkút, Békástanya, Atyha, Siklód), „vízmenti” (Korond, a két Sófalva, Parajd,
Szováta) és „alföldi” (Sóvárad) kategóriákba is be szokták sorolni, utóbbit „jobb
termőföldje miatt”nevezik „alföldinek”. Valóban, a sóvidéki falvak lakói a
Kis-Küküllő völgyének azt a részét, ahol
már kiszélesedett lapályos terület övezi, Alföldnek nevezik. Egyesek szerint

Paradica Mihály „Nyicu” prímás Felsősófalván az 1980-as évek elején (Pávai István gyűjteménye)
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Sóvidék
az Alföld csak Kibédtől kezdődik. Ennek
fordítottjaként az „alföldiek” a Sóvidéket Felföldnek mondják.2
Több más szakterület kutatójával
összhangban népzenei szempontból a
fent említett természetes földrajzi egységet alkotó területet tekintem Sóvidéknek.3 Egyes kutatók viszont a szomszédos Küsmöd-patak völgyének felső
részében fekvő településeket is ideszámítják (Siklód, Küsmöd), néha Etédet és
Szolokmát is.4 A Sóvidéket tágabban értelmezők között nincs összhang abban,
hogy hány település tartozik még ide a
vitán felüli sóvidéki településeken kívül. Van, aki csak Siklódot sorolja hozzá,
mások Siklódot és Szolokmát, esetleg
Etédet és Küsmödöt is. Ez is jelzi, hogy
a tágabb értelmezés problematikus.5
Az egyházszervezet, a közigazgatás
és az útviszonyok változásai a történelem során sokféle kapcsolódást hoztak
létre, illetve szüntettek meg időlegesen
vagy véglegesen a települések között.6
A Korond-vize és a Kis-Küküllő felső völgyének földrajzi egysége viszont
mindenkor adott volt, ez az a terület,
ami vitán felül Sóvidéknek nevezhető. A közigazgatási és egyházszervezeti
változások során a legtöbbször ennek
a területnek a települései maradtak
egy egységen belül. Az ezzel szomszédos területek néha idetartoztak, néha
nem. De velük is kialakultak a történelem folyamán szorosabb vagy lazább
kapcsolatok. Így mindenképpen beszélhetünk egy olyan falusorról, kontaktzónáról, amely övezi a tényleges Sóvidéket, átmenetet és kapcsolatot képez

a szomszédos kistájakkal: Varság, Farkaslaka, Székelypálfalva, Etéd, Siklód,
Szolokma, Kibéd, Vármező.
A 20. század elejéig visszamenően
dokumentálható, hogy hegedű–cimbalom–bőgő összetételű zenekarok muzsikáltak a Sóvidéken. Harmóniára szakosodott hangszert (kontrát, brácsát) itt
nem ismertek. Ugyanilyen összetételű
bandák működtek a szomszédos „alföldi” falvakban (a Kis-Küküllő Sóvárad alatti részén), továbbá a Nyárád és
a Nyikó mentén is. Utóbbi területen,
Nagymedeséren Vikár Béla 1900. március 14-én vette fonográfra ilyen ös�szetételben Balog János cigányprímás
bandáját, amelyről fényképfelvétel is
készült.7
Ez tehát egy hosszabb idő óta hagyományos zenekari forma Székelyföldön, amely korábban egész Erdélyben
elterjedtebb lehetett. Rettegi György 18.
századi emlékiratai szerint az erdélyi
nemesi menyegzőn a lakodalmasok
„nagy sereggel megindultak, töröksípossal, akinek volt s egyéb musikásokkal, úgymint: hegedüs, gardonos és
cimbalmosokkal oda, az hol a menyasszony szülei vagy maga [a vőlegény]
lakása volt”.8 Mint látjuk, a töröksíp opcionális („akinek volt”), de amúgy sem
valószínű, hogy jellegénél fogva együtt
játszott a többi hangszerrel. Inkább a
násznép utcai vonulásához volt szükség
rá, erős, éles hangja miatt. Tudvalevő,
hogy a gardon vagy gordon a bőgő népi
megnevezése egész Erdélyben. Nem
véletlen viszont, hogy névegyezés van
a Gyimesben, Gyergyóban és Csíkban

A Kolozsvári Zeneakadémia Folklórköre Szenik Ilona vezetésével a Sóvidéken 1975-ben
(Pávai István gyűjteménye)

használatos ütőgardonnal, hiszen a
bőgőt később is a gyorsabb táncokban
ütőhangszerként használták Erdélyben, s ez a szerepe a Sóvidéken még
hangsúlyosabb, mint máshol.9 A falusi
hegedű–cimbalom–bőgő összetételű zenekarokban gyakorlatilag mindhárom
hangszer a dallamot játszotta, így a három hangszer együtt sajátos heterofóniát hozott létre. Tényleges harmóniát a
cimbalmos ritkán használt, a bőgőnél
is csak ritkán jelentek meg városi hatásra a funkciós kíséretmód elemei.
Sok helyen, különösen a hegyi tanyákon nem volt lehetőség ezt a kiforrott
zenekari összetételt biztosítani. Gyakran alkalmi összetételű zenekarok muzsikáltak, amelyek olyan hangszerekből
álltak, amelyek éppen ott rendelkezésre
álltak. Ezekben főleg Korondon nagyobb
szerepe volt a tárogatónak, mert sokan
tudtak tárogatózni, de gyakori volt a citera, furulya is. Ezen kívül a pásztorok
jellemző hangszere volt ezen a vidéken
is a fakürt. A hangszereket a sóvidékiek
gyakran maguk készítették. Malonyay
Dezső 1909-ben kiadott kötetében említi Sorbán Pista bá ezermestert, korondi
molnárt, aki hegedűn, klarinéton, cimbalmon is játszott, s cimbalomkészítéssel is foglalkozott.10
A harmóniára szakosodott hagyományos hangszerek (kontra, brácsa)
hiánya miatt a később megjelent harmonika nem tudott valamilyen helyi
hagyományos harmonizálási módot
követni. Kezdetben a harmonikások
emiatt szintén a dallamot erősítették.
Később elterjedt a városi üzemi kultúrcsoportok zenekaraikban használt általános funkciós harmonizálás, amely
táji jelleggel nem rendelkezik, és hagyományossá sem tudott válni.
A sóvidéki táncrend az Udvarhelyszék
egészén ismert változathoz igazodik.
Régen férfitánccal kezdődött, amelynek
leggyakoribb neve verbunk, de figurázónak, csűrdöngölőnek is nevezték. Egyes
táncnévnek tűnő megnevezések valójában egy-egy adott verbunkdallamot jelentenek: udvarhelyszéki, árvátfalvi, korondias. A figurázó megnevezést néha
a féloláhos vagy zsukáta néven ismert
táncra is alkalmazták. Ez a régiesebb
tánc páros és szóló férfitánc formában is ismert volt, akárcsak a bukovinai silladri, az aranyosszéki serény és
csűrdöngölő vagy a közép-vízmelléki
magyaros. Mivel eltért a később elterjedt, magyarosabbnak vélt csárdástól,
félig-meddig románosnak tartották.
Innen a féloláhos és a zsukáta megnevezés, bár érdekes, hogy a zsukátának szó
szerint megfelelő román táncnév nem
létezik. A féloláhos főleg a bécsi döntés
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utáni négy évben kopott ki a használatból szándékosan magyarosító értelmiségi befolyás miatt.
A páros táncok rendjét Sóvidéken
a jártatós jellegű lassú csárdás nyitja,
amely fokozatosan felgyorsul, majd átvált a szöktetősbe. Ennek behúzása után
következik a marosszéki forgatós. Az iparos bálok és a fürdőéleti úri bálok hatására később a városi polgári táncok is elterjedtek: tangó, keringő, vansztepp, vadcepp
(az angol one-step torzulása). Alsósófalván a fonóban szokás volt járni az erotikus jellegű szarkatáncot és seregetáncot,
illetve a vénember és a vénasszony nótájára járt asszonytáncot. Szintén Alsósófalváról van adat egy eszközös ügyességi
férfitáncra, a seprűstáncra is.
Sóvidéki eszközös táncra vonatkozó
irodalmi adat a református egyház iratai
között maradt fenn 1697-ből, amikor Farcádi András sófalvi tanítót többféle vétség miatt, köztük „két tisztességes Asszonyoknak próbálgatásáért, dohányzásért,
lapoczkás táncznak járásáért” büntetésre ítélték.11 A lapockás tánc kedvelt eszközös tánca volt az erdélyi úri köröknek a
17. századtól. Apor Péter Metamorphosis
Transylvaniae című írása két alkalommal
is említi mint az akkori erdélyi nemesség egyik táncát.12 Dallama fennmaradt a
csíksomlyói Kájoni-kódexben és több más
korabeli kéziratos dallamgyűjteményben, köztük lengyel gyűjteményekben
is.13 Nem véletlen, hogy Sófalván is a tanítóval kerül összefüggésbe, bár nem lehetetlen, hogy a falusi nép között is kedvelt
lehetett egy időben, mert a Székelyföldön
ismert helyenként (például Felcsíkon) a
seprűstáncnak az a formája, amely a lapockás tánc régi leírásaihoz hasonlít.

A Sóvidéken számos olyan jeles napi
szokás őrződött meg, amelyhez zene
kapcsolódik. A betlehemezés katolikusnál általános volt, de az alsósófalvi
reformátusok is betlehemeztek. A szokás magába foglalta a pásztortáncot is,
amelyet furulya- vagy énekszóra jártak.
A karácsonyi kántálókból is elég sok
maradt fenn, főleg azért, mert a szokás
elhagyása után is a cigányok csoportosan jártak még kántálni, Korondon
például az Ó, szép fényes hajnalcsillag
kezdetű dallal.14 Itt is szokás volt a karácsony utáni napokban az Istvánok és
Jánosok felköszöntése. Az idekapcsolódó dalok, akárcsak más vidékeken,
többségükben a 18. századi diákköltészet nyomait viselik magukon. Az óesztendőt is énekkel búcsúztatták – Parajdon az Ó, szép Jézus, az új esztendőben
kezdetű 17. századi dallammal, Szovátán az Ismét egyik esztendeje kezdetűvel. Szokás volt éjfél előtt kiharangozni
az óesztendőt, éjfél után pedig béharangozi az újesztendőt. Korondon a templomtoronyban ilyenkor a rezesbanda
is megszólalt. Másnap a felnőtt férfiak
jártak újesztendőt köszönteni, külön
a kolduló cigányok, a cigányzenészek,
a legények pedig újesztendő hajnalán
éjjelizenét adtak a lányoknak.
Atyhában sikerült még rögzíteni az
énekes virágvasárnapi passiót. Húsvéthétfő hajnalán a legény cigányzenészek kíséretével indultak hajnalozni a
lányos házakhoz, ahol behívásuk után
meg is táncoltatták a lányokat. A tavaszi szokásokhoz tartozik a májusfaállítás is, aminek alkalmából éjjelizenét
adtak a legények a lányoknak. Az Orbán-napi juhnyírás szintén táncos mulatsággal végződött, akárcsak a juhok
Szent Márton-napi számbaadásakor.
Legismertebb népszokás a két Sófalván
és Parajdon a királynézás, amely később
értelmiségi hatásra hesspávázás néven
vált közismertté. Az idekapcsolódó dalok egy része más szöveggel Korondon
is ismert volt, de ott a fonóban párosítódalokként használták.

Jegyzetek

Ők is belenőttek a játékokba (Alsósófalva,
Bálint Zsigmond fényképe, 1985)
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Sóvidék

Furu Árpád

A Sóvidék népi építészetéről

A

Faragott kapu és tornácos ház Makfalván
(Furu Árpád felvétele, 2011)

Marosvásárhelyről Székelyudvarhely
felé tartó utazó Balavásárnál döntés elé
kényszerül. Választhatja a Segesvárt
érintő rövidebb vagy néhány kilométerrel hosszabb, Kis Küküllő völgyében kanyargó, majd a Kalonda hágóján átkelő
útvonalat. Kárpótolva a hosszabb utazást, a táj látványa, a festői falvak szépsége, a hagyományos tornácos házak,
a faragott kapuk, a monumentális csűrök, a fehérre meszelt templomok és az
égbeszökő karcsú toronysisakok még az
építészet iránt kevésbé fogékony szemlélőben is mély benyomást keltenek.
Sólelőhelyei miatt Udvarhelyszék Kalonda és Firtos vonulatától északra és a
Kis-Küküllő folyásának felső részén található területet a néprajz kutatói és a
helyiek egyaránt Sóvidéknek nevezik.
Népi építészetéről már a 19-20. század
fordulóján írt első közlések tájékoztatnak. Huszka József1, Jankó János és
Szinte Gábor2 érintőleges feljegyzései
után Viski Károly 3 részletes keresztmetszetet adott Siklód építkezéséről. A 20.
század nyolcvanas éveinek gyűjtésére
alapozva Bíró Gábor rajzokkal, felmérésekkel és fényképekkel gazdagon illusztrált tömör összefoglalót publikált.4
2011-ben megjelent, Udvarhelyszék népi
építészete5 című munkámban magam
is kísérletet tettem Sóvidék sajátos építészeti arculatának megrajzolására,
ahogy nem maradhatott ki ez a kistájegység Székelyföld és Erdély táji tagolódását tárgyaló munkáimból sem.6
A népi építészet jellegét Sóvidéken is
elsősorban a lakosok életmódja, társadalmi helyzete és vidék gazdasága határozta meg. Az Udvarhelyszék többi
részén is művelt mezőgazdasági formákon kívül nagy jelentősége volt itt a
sóbányászatnak, de fontos megemlítenünk a szőlészetet is. A környező erdők
által szolgáltatott minőségi faanyag
folytán hagyományos helyi mesterségekként űzték az asztalosságot. A napjainkban is híres korondi fazekasság a 19.
században bontakozott ki. Ekkor indult
meg Sóvidék jobb termőfölddel rendelkező falvaiban a váltógazdaságra való
áttérés, ezáltal jelentősen növekedett a

megtermelt gabona mennyisége. A gazdaság sajátos formái, a Székelyföldre
jellemző társadalmi berendezkedés,
a szabadok, kisnemesek nagyobb hányada, valamit a jobbágyság eltörlése
után kialakuló új gazdálkodó réteg társadalmi összetétele az építészet sajátos
fejlődéséhez is hozzájárult.
E kistáj építészete a 19. század végéig együtt fejlődött a szomszédos területekkel, szervesen kapcsolódott Udvarhelyszék központi részénék, az akkor
még alapvető vonásaiban többé-kevésbé egységes népi építészetéhez.7 A földrajzi környezet és az ettől is befolyásolt
hagyományos gazdálkodás hatására a
Székelyföld nyugati sávjában található falvak elsősorban a ház építéséhez
használt építőanyag és az udvarban
álló gazdasági épületek jellegében különböztek a tőlük keletre és délre található településektől. A 19. század végén,
amikor a paraszti polgárosulás következményeként Erdélyben mindenhol
felerősödtek a kistáji vonások. Sóvidéken is kialakult néhány, elsősorban
külalaki, díszítőművészeti vonatkozású
megoldás, mely építészeti szempontból
is sajátos jelleget adott a vidéknek.

Lakóházak
A 18. század végén a 20. század első felében a családok magas szalmafedeles,
bükk, cser majd később egyre inkább
fenyőboronából készült ereszes8 házakban laktak. 1802-ben Korondon az
unitárius egyház telkén állt „egy bikfa boronafákból talpakra rakott Ház,
hozzá tartozó ajtajával világosíttó ablakaival és tüzelő kemetzéivel együtt”,
melyben egy özvegy asszony Deák Sigmondné bérlőként lakott9. Ugyanezen
telek alsó részére egy Pálfi Mózes nevű
bérlő építette fel a házát: „tisztességes fenyőfa boronákból sendellyel fedett hozzátartozó ajtóival ablakaival”
együtt. Korondon az unitárius papilak
fenyőboronákból épült tornácos-ereszes ház volt. „Balra vagyon egy fenyő
deszkából készült kis ajtótska, ezen bé
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Zsúpolt tetős, ereszes ház Siklódon (Kerestély József fényképe, 1934, Székely Nemzeti Múzeum)

menve vagyon egy tornátz, melyis tserefa talpakra fenyő deszkával padoltatva és tornáczoztatva. Ezen végig menve, vagyon ismét fenyő deszkából való
vas sarkokon forduló ajtó egy sendellyel
fedett fenyő boronából tserefa talpakra rakott papság lakó házainak közből
levő pitvarába, mely pitvar fenyő deszkából retzésen ki vágva deszkáztatott bé
oldalaira nézve, ezen pitvarból vagyon
más fenyő deszkából készült vas sarkokon forduló ajtó a belső udvarra való
kimentelre. Ugyan ezen nevezett pitvarból jobra vagyon egy vas sarkokon forgo
fenyő deszka ajtón által bémenés a papság nagyobbik lakó házába, melyet on
foglalással egyben rakott két üveg ablakok világosítanak zöld mázas kájhákból
füttőjével együtt rakott tüzelő kementze
melegít. (…) Ezen házból ismét nap keletre vas sarkokon forgo és fa kilintsü
fenyő deszka ajtó nyilik az oldal vagyis
tanuló házatskába, mellyet is fa foglalással egybe rakott két küs üveg ablakok világosítanak. A fenneb irt pitvarból
balra ismét vagyon más ház, melybe
vagyon a bémenetel vas sarku fenyő
deszka ajton fafoglalással egybe rakott
három üveg ablakok világosítnak, veres kájhákból füttőjével együtt rakott
tserepes szolgál melegíttésére. Ezen két
írt házak között vagyon egy kamara is,
melybe a pitvarbol vagyon bémenés vas
sarku és vas veretes fenyő deszka ajtón,
ugyan ezen kamrából vagyon feljárás
a hijjuba is” 10 A leírt házakból az első
kettő a szegényebb földműves réteg házainak felet meg, a középereszes, zöld
mázas csempével kirakott cserepessel fűtött lakószobája mellett, tanulóval, azaz lelkészi hivatalként működő
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oldalszobával, a pitvarnak nevezett bedeszkázott eresz mögött kamrával, és
egy mázatlan csempékből rakott cserepessel fűtött második szobával rendelkező tornácos papilak pedig azt a fejlettebb lakáskultúrát jelképezte, amely
mintaként szolgált a vidék építészetének későbbi fejlődéséhez.
A 19. század második felében már álltak a fent leírt papilakhoz hasonló középereszes házak melyeket Visky Károly
leírásaiból11, majd századfordulón készült fényképekről ismerünk. A középereszt általában fűrészelt motívumokkal
szegélyezett, szellős deszkafal zárta az
udvar irányába, két oldalról egy cserepes kandallóval fűtött lakóhelyiség, ház
és egy kamra, vagy egy második lakóhelyiség szegélyezte. Viski szerint a korai 18-19. századi házakon megfigyelhető, hogy a sarokeresz mellé a második
lakóhelyiséget utólag toldták hozzá. Jellemző volt az eresz előtt húzódó tornác
kialakítása is, oly módon, hogy ennek
külső vonalán a teljes tornácot is áttört
deszka- vagy lécfallal zárták.
A nagyházban, kisházban egyaránt
ekkor már cserepes kandallóval fűtöttek. Az alacsony padkás szabad tűzhely
fölé szájával lefelé fordított ládára hasonlítható füstfogót helyeztek, mely
az oldalfal felőli rövid és a hátsó hos�szú oldalán téglából vagy kőből rakott
keskeny falra támaszkodott. Negyedik
sarkát a kemence lába, egy faragott fa
oszlop, a góczláb vagy sódláb támasztotta.12 A füstfogót leggyakrabban két
sor kályhából, azaz cserépből rakták, de
bőven előfordultak egysorosak is. Legalulra egy párkány került, majd e fölött következtek a cserepek. Ritkábban

a téglafalakhoz hasonlóan kötésbe helyezték őket, ám elterjedté vált a sorba rakás módszere is, melyet a 17-18.
században teret hódító végtelen minták divatja szükségessé tett.13 A 17-18.
századi falusi otthonokba a középkori
technikákat tovább örökítő máztalan,
csillámos csempék (veress kályhák) kerültek be korábban. Ezek egy része virágos mintázatú, de kedveltek voltak
a végtelen vagy brokátmintás csempék
is. A 19. századtól egyre gyakoribbá vált
a zöld mázas csempe, majd főleg Küsmöd, Etéd, Korond kályhás mestereinek
köszönhetően elterjedtek a kannelúrás felületű, fehér mázon kék koszorút
mintázó típusok, melyek mintavilága
szintén a tájegységi jelleget erősíti.14
A szegényebb házakban a cserepesek
mintájára készült gógánykemencékkel,
azaz sövényből font, agyaggal tapasztott füstfogóval ellátott kandallóval
fűtöttek.
A 18–19. századra jellemző építészet
nagy átalakulása viszonylag későn, a 19.
század végén és a 20. század első évtizedeiben teljesedett ki.15 Ekkor már a
korábbi ereszes házak helyett mindenhol alápincézett, háromosztatú oldal-,
de leginkább homlok- és oldaltornácos
házakat emeltek. Ezek már javarészt
fenyőboronából épültek, és alacsonyabb
kontyolt cseréptetővel fedték őket. Visky
Károly szerint a cseréptetőkre való áttérés az 1848-as forradalom után kezdődött el. Érdekes adalék, hogy Siklódón
nagybaconi mesterek által működtetett
cserépégetők működtek.16
Az alaprajz átalakulásán túl a terület hangsúlyos formai jegyekkel is sajátos karaktert öltött. Fontos kiemelnünk a nagyon plasztikus faragású,
változó keresztmetszetű tornácoszlopokat, vagy a fűrészelt díszítésű ereszdeszkázatot, tornácmellvédeket, oromzatokat. A deszkák hosszanti oldalán a
díszítést fűrészeléssel alakították ki,
a hosszanti, függőleges irányú minták
szimmetrikusak és ismétlődnek. A korai mellvédek inkább tömörek, a nyílások kisebbek, de a 20. század elején
készültek igen míves darabok, ahol a
kivágott rész aránya jóval hangsúlyosabb. Az íves fűrészeléssel általában
virág-, leginkább tulipánmintákat formáznak. Főleg a 20. század első éveiben terjedtek el a szintén fűrészelt, de
ezúttal kisebb keresztmetszetű faelemekből változatosan kialakított lécrácsok, tekeredő indákat, virágokat, ábrázoló motívumvilágukkal a faragott
kapuk díszítéseit idéző árnyékolók. Végül divatossá vált az egyszerű, fenyőágas elrendezésben kialakított lécrácsos tornácmellvéd.

Sóvidék
motívuma. Ilyen oromfalak maradtak
fenn lakóházon Felsősófalván, Kibéden. Bíró Gábor Parajdon és Szovátán is
dokumentált ilyeneket.17

Telek, udvar,
gazdasági épületek

Tornácos ház Kibéden (Furu Árpád felvétele, 2011)

A 19. század utolsó évtizedeiben megjelenő csonkakontyos, vízvetős tetők
oromfalán általában szerény díszítést
találunk, a házépítők megelégedtek
egy-egy léc felszegzésével, esetleg a nyílás valamilyen fűrészelt díszítésével.
E nyílások a padlástér megvilágítását,
szellőztetését és a füst távozását egyaránt szolgálják. Évszámot, az építők nevének kezdőbetűit vagy akár hosszabb
szöveget, már csak technikai okokból
is, a fa oromfalakon csupán elvétve helyeztek el, ahogy az oromfalak szegélydeszkáinak valamilyen fűrészelt mintával történő cifrázása sem volt nagyon

gyakori. A 20. század első évtizedeiben
már nem ritkán csipkeszerűen mintázott oromfalak is készültek. E darabokon a kertvárosi eklektikus mintákkal,
és ezáltal áttételesen a későbbi kalotaszegi oromfaldíszítésekkel is némiképp
rokon, indás, virágos, csigavonalakkal
és rozettákkal gazdagított díszítést sajátos technikával valósították meg.
A deszkákat függőlegesen helyezték el,
és a mintát egyenlő távolságra fűrészelt függőleges csíkokból alakították
ki. A növényi díszek mellett feltűnik
a sóvidéki kapuszárnyakon is látható, egymás felé ugrató szarvasbikák

Fűrészelt oromfal Felsősófalván (Furu Árpád felvétele, 2011)

A terület dombvidéki falvai nagyrészt
halmazos szerkezetűek, azaz a kanyargó, gyakran domboldalakra felkúszó
utcák szabálytalan tömböket vesznek
körül. A szomszédságok egykor rokonok
által lakott mai telkei osztódással jöttek
létre. A Kis-Küküllő árterületén található települések utcahálózata szabályosabb, a halmazos falumagok körül itt
szalagtelkes, utcás falurészek alakultak
ki. A források kettős, ún. baromudvaros
belsőségekről is tájékoztatnak18 , de ma
már az udvarok csoportos vagy kereszt
csűrös elrendezésűek. A szélesebb, szabálytalanabb telkeken a lakóház, a sütőház, a csűr, a búzaszín és a gabonás
egy tágasabb udvar széleire épült, keskenyebb telkek esetén a lakóház tengelyére merőleges csűr zárja le keresztben
az udvart.
E területen egy más vidékeken ismeretlen melléképület-típust is használtak. Ezek a keskeny, magas, négyzetes
vagy téglalap alaprajzú, toronyszerű,
nyitott vagy esetenként bedeszkázott
cserépfedelű búzaszínek, melyeknek
megemelt padozata alatt nem ritkán
disznóólat vagy szekérszínt alakítottak
ki.19 Tulajdonképpen magas lábakon
álló, fedett, bedeszkázott vázszerkezet
alkotja őket, általában a házzal srégen
szemben, a telek másik oldalán, a csűr
előtt állnak. Mint nevük is jelzi, a cséplés előtti búza, egyéb kalászos gabona
fedett térben történő tárolását szolgálták, kiváltva a gabona asztagokba való
felrakását. Malonyay Dezső feljegyezte, hogy a kalászos gabonát szokás volt
a telken, megfelelően száraz helyen,
esetleg lábakon álló formás asztagokban is tárolni. 20 Pontos megjelenésük
idejére nincs biztos adatunk, kétségtelen, hogy a 19–20. század fordulóján
már a térség gazdaságaiban gyakorinak számítottak. Kialakulásának oka
további kutatást igényel, véleményünk
szerint az ugaros gazdálkodásról váltógazdálkodásra történő többlettermés tárolási helyigénye vezethetett el
ehhez a csak erre a térségre jellemző
megoldáshoz.
Elsősorban Siklódon maradtak fenn
nagyobb számban, itt a lábakra vagy
az ólakat, színt és egyéb tárhelyet tartalmazó alacsony szerkezetre magas,
ferde kötésekkel merevített, többnyire
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Csűr Kibéden (Furu Árpád felvétele, 2011)

nyitott állásokat és tetőt ácsoltak.21 Különböző méretű és felépítésű búzaszínek maradtak fenn Énlakán, Kibéden,
Sóváradon, Makfalván. Ma már kizárólag széna tárolására használják őket.
A Székelyföldön máshol tapasztaltakkal ellentétben, a Sóvidék Kis-Küküllő
menti falvaiban gyakoriak a Közép-Erdélyre jellemző gabonások. Zsilipes kialakításuk szinte mindenben követi
az ismert megoldásokat.22 Akárcsak a
kukoricagórékat, gyakran építették a
őket a lakóházzal szemben, utcavonalra, úgy, hogy bejáratuk természetesen
az udvarról nyílt. Feltűnnek itt is telek
mélyén elhelyezett gabonások. A módosabb portákon a gabonások alatt pince
állhatott, bejáratuk elé pedig kis, sokszor lépcsővel megközelíthető tornácot
emeltek.
Sóvidéken az olyan boronás vagy
zsilipes szerkezetű csűrök terjedtek el,
ahol az alacsonyabb pajta és a kontyolt
tető koszorúgerendája között keresztkötésekkel megerősített – rácsos tartóhoz
hasonlító – függőleges falrészt alakítottak ki. Az ilyen látványos faszerkezetek
a takarmánytároló rész szellőzését is
sokban segítették. Gyakori, hogy a pajták fölötti szintet jó méterrel szélesebbre építették, azaz a födémgerendákat az
udvar felé konzolszerűen kieresztették.
Az általában három egységre osztható csűrök díszítésében szintén gyakoribb itt az eresz alatti sarjú és karótartó
konzolok keresztkötéses rács formájú
kialakítása.23
A csűrök homlokzatának jelentős felületét foglalja el a nagyméretű csűrajtó,
melynek sajátos kialakítása, díszítése
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akárcsak Udvarhelyszék északkeleti területeinél a helyi építészet karakterisztikus eleme. A régi csűröknél általában
a teljes nyílást egyszárnyú ajtóval zárták. Ezeknek váza – akárcsak a kötött
kapuk esetében – a vaskosabb sarokfából és vékonyabb ütközőfából állt, melyet három beléjük csapolt heveder fogott össze. A sarokfa széles keményfa
kapusarkára gyakran virágos mintákat
faragtak (Korond, Szováta, Parajd, Siklód, és máshol). Általában a hevederek
közti részt szokták ívesen (félhold formára) megfaragni, majd az ív középtengelyében alakították ki a virágos, leginkább tulipános mintát. A hevederek
között általában két nagyobb ívet faragtak, ezek a kisebb sarokfán laposabbak, a szélesebbeken jobban közelítenek
a körívhez. Arra is van példa, hogy kettő helyett négy vagy hat kisebb félkörös
karéjt faragtak.24 Néhány függőleges kialakítású, az utcakapuk faragására emlékeztető indás, virágos díszítésű minta
is ismert.25

is találunk míves félköríves záródású
utcaajtót. 27 A korábbi darabok a 19–20.
század fordulóján készültek. Van köztük olyan, melyen az általánosnak tekintett, szinte körív mentén ívelt indás
motívum található, és olyan, melyen
egyedibb karcolt vagy gazdagon elágazó növényi minták láthatók. Az utcaajtó lapját leveles díszítéssel vagy rátétekkel alakítják. Gyakran előfordul a
klasszicista homlokzatdíszítésekről is
ismert, ablak feletti tükrök díszítésére használt, virágszirmokat idéző díszítés. 28
A kapuszárnyakat gyakran ívesen
vagy középirányba emelkedő szimmetrikus hullámvonallal zárták, és ezeket
is cifrázzák. Megjegyezzük, hogy a sóvidéki faragott gyalogkaput tekinthetjük a 20. század utolsó évtizedeiben,
a székelykapu-állítás reneszánszával
egy időben egyre nagyobb teret hódító,
teljes Székelyföldön megjelenő faragott
kiskapuk előképének. Ezeken már a
székelykapukról is ismert kiemelt faragású, indás motívumok láthatók, a kiskapu fölött ott a zsindellyel fedett galambbúg, a harmadik oszlopon a kúpos
fedél vagy egy kisebb galambbúg.
A székelykapunak nevezett galambbúgos nagykapu Sóvidéken ritka. Viski Károly feljegyzéseiből ismert, hogy
Siklódon egész sor állt még 1909 előtt,
ezeket tűzvész pusztította el. Ma már
csak a papilak előtt látunk galambbúgos kötött kaput. Más falvakban csupán
a 20. század második felében kapott
újabb lendületet a nagykapuk állítása.

Kapuk
Sóvidéken a faragott kiskapuk galambbúgos vagy anélküli változatban gyakoribbak, mint Székelyföld más részein,
erre már Huszka József és Jankó János
is felhívta a figyelmet.26 Ugyanerre a vidékre volt jellemző a szabadon álló kapuzábé kopjafaszerű kiképzése, illetve
ennek kis, kúpos zsindelytetővel való
lefedése.
Elsősorban Makfalván, Kibéden,
Sóváradon, Alsó- és Felsősófalván ma

Galambbúgos kapu Siklódon
(Furu Árpád felvétele, 2011)

Sóvidék

Tornácos házak Kibéden (Furu Árpád felvétele, 2011)

Korondon az ötvenes–hatvanas években vált gyakorivá a tükörfaragásban
vagy a nagykapu nyílószárnyaiban áttört lécezéssel egymás felé néző szarvasokat mintázása.29
Habár a Kalondától északra fekvő
dombvidéki övezete, valamint Kis-Küküllő felső folyásának völgyében található marosszéki falvak területe építészeti szempontból a 19. század derekáig
még nem sokban tért el Udvarhelyszék
központi területeitől, ezt követően erősödtek a sajátos vonások, és a korábbi átmeneti övezetből fokozatosan egy
egységesen fejlődő népi építészeti kistájegység alakult ki. Nyugati irányban Erdőszentgyörgyöt érezzük választóvonalnak, ahonnan a falvak építészete már a
Kis-Küküllő mente néprajzi övezetéhez
sorolható, déli irányban a Firtos gerince mentén a népi építészeti egységként
meghatározható Sóvidék egy szélesebb
átmeneti sávval érintkezik Udvarhelyszék központi részével. A kistájegység
építészeti arculatát a faelemek, tornácok, mellvédek, oszlopok, oromfalak
sajátos díszítése, a gazdasági épületek,
a búzaszínek, csűrök és faragott kiskapuk sajátos kialakítása határozza meg.
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24 Viski Károly Siklódról tíz különböző
mintát gyűjtött. (Viski 1911. 125.)

25 Bíró 1992. 59–81.
26 Jankó 1895; Huszka 1895; Bíró 1992.
83–89.
27 Furu 2017. 234.
28 E centrális díszítést gyakran a helyiek is napsugaras mintaként értelmezik.
29 Furu 2011. 97.
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Szolláth Hunor

„Özvegy Honészy Miksáné
Úrnő Őnagyságának”
Szováta-tematikájú képeslapok a második világháborúig

Egy
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„Mintha visszatérne a nyolcvan-száz év előtti helyzet, amikor a képeslap rohamos népszerűségre tett szert, a legelterjedtebb szenvedély, hóbort, időtöltés,
szórakozás – vagyis mai kifejezéssel hobbi volt.”

(Erős László: Képeslapok könyve)
város helytörténetében nagy szerepet játszanak a régi fotók, képek, és nem utolsósorban a képes levelezőlapok. Nemcsak azt mutatják meg, hogyan nézett ki
a település évekkel, évtizedekkel ezelőtt,
hanem az elemzésekből több háttérinformációt is megtudhat a kutató. Becslésünk szerint a második világháborúig
körülbelül kétezer különböző Szováta-tematikájú képes levelezőlap, képeslap látott napvilágot. A képes levelezőlap megjelenése több mint 140 évvel ezelőttre
tehető, ugyanakkor a különböző országok
képeslapgyűjtői között jelenleg is éles vita
folyik az elsőbbség megszerzéséért. A legáltalánosabban elfogadott nézet szerint
1871-ben jelent meg az első postai levelezőlap, amely egy francia–porosz háború
idejéből származó képet is tartalmazott.
A boríték nélküli levél, levelezőlap takarékosságot jelentett, mind a felhasználó, mind a posta számára, ugyanakkor a

nyílt postai küldemény elterjedésével az
intimitás szempontjából jelentősen átalakult a levelezés.
A képeslap klasszikus korszaka 1870
és 1900 közé esik, ekkor indult fejlődésnek, de az illusztráció csupán az első oldal töredékét foglalta el. A hátsó oldal
szolgált a címzésre, és az üdvözlő szöveg
a kép alá, mellé került, ezeket a lapokat
nevezik hosszú címzéses képeslapoknak, és körülbelül 1905-ig használták.
Az illusztrációk főleg tollrajz, vízrajz,
később fényképek alapján készültek.
Sok esetben vékony papírt használtak,
de a jobb minőség érdekében megjelent
a többréteges papír is.
A képeslap hőskora 1901 és 1914 közé
tehető, a nyomdatechnika elterjedése
az egész világon népszerűvé tette. A piac
eleinte telhetetlennek látszott, de a tízes
évek elején már visszaesés mutatkozott.
Az első világháború rövid időre új lendületet adott a képeslapgyártásnak, a két
világháború között pedig elterjedt a falragaszok, plakátok képeslapformában
történő megjelenítése is. A megjelenített
tematika a képeslap fejlődéstörténetében
sokat változott, tájképek, uralkodók arcképei, helységek szerepeltek a leggyakrabban. Ugyanakkor egyes témákkal sorozatok, ciklusok jelentek meg, és néhány
gyűjtő kizárólag erre összpontosított.
A Szovátát ábrázoló képes levelezőlapok a fürdő megjelenéséhez, ismertté
válásához köthetők. A 19. század második felében nagy divatja, kultúrája lett az
Osztrák–Magyar Monarchiában a fürdőzésnek, és a vendégek között kedveltté vált
a képeslapok használata, melyek néhány
soros helyzetjelentésként tájékoztatták,
üdvözölték az otthon maradottakat, vagy
éppen olyan ismerősöket, barátokat, akik
más fürdőn nyaraltak. Ez az osztrák, bajor

Sóvidék

II. Károly román király és kísérete a Medve-tónál egy úszóversenyen az 1930-as években.
Kiadó: Cartea Românească, Diciosântmartin

részeken nagyon divatos fürdőkultúra
azonban csak megkésve érte el Erdélyt és
egyúttal a székelyföldi fürdőket, ennek
tulajdonítható, hogy a legelső képeslapok
a múlt század fordulóján jelentek meg
Szovátán. Ismerünk 1899-ben lebélyegzett
lapot, ami valószínűleg legalább egy évvel
korábbi a küldés időpontjánál.
A képeslapok forrásként való elemzése több szempont alapján történt, figyelembe véve a kiadót, keltezés és kiadás
dátumát, az ábrázolás módját (rajz, vízrajz, fénykép), a megjelenített településrészletet, személyeket, a bélyeget, postai bélyegzőt, feladás helyét, címzést,
megszólítást és főként a lap szövegét.
Ezek mind megannyi apró részlettel
szolgálnak, melyből kibontakoznak az
akkori állapotok, a fürdőélet egész megés átélése, kultúrája. A Szováta-tematikájú képeslapok esetében a témaválasztás kötött, a település fürdőjellegéhez
igazodik. Több csoportra lehet osztani:
a sós tavak látképe, fürdőzők, épületek
(villák, vendéglők, nyári kertek, cukrászdák, templomok, iskolák), nyaralók, utcaképek, parkok. A lapok megjelenésekor különböző rajzokat használtak
illusztrációként, ezek színesek, a két világháború között pedig már szinte csak
fényképeket, ahol a fekete-fehér, vagy
sötétebb árnyalat dominált.
A szovátai képeslapokat jelentős részben adták ki helyben, vagy egyéb, közeli
kiadók foglalkoztak a megjelentetéssel,
de gyakori akár a budapesti kiadás is.
Egy-egy kiadó termékét könnyű megkülönböztetni, és könnyű ezáltal beazonosítani is, annyira jellegzetes a stílusuk,
mind az ábrázolás módját, mind a képeslap szerkesztését illetően. A kiadási
adatok szerint két nagyobb kategóriába

oszthatjuk a szovátai képeslapokat:
az 1889–1913-as és az 1914–1939-es időszakra. A következőkben kategóriánként
felsoroljuk az általunk ismert kiadókat,
kiadási adatokat, valamint azokat az
évszámokat, amelyekből az illető kiadó
által készített levelezőlapot ismerünk.

I. 1870–1913
1. Hönig Bernát, Szováta – 1906, 1907,
1905 előtt is valószínűleg, osztatlan,
hosszú címzéses lapok nagyrészt.
2. Schuster Emil, Kolozsvár, Szovátafürdő – 1909, 1911, 1912. Színes lapok,
villákat is ábrázol, és egy különleges,
Rabsóné tornyát megjelenítő lap.
3. Kaufmann Hermann, Gyulafehérvár – osztott lapok nagyrészt, de
1905 utáni hosszú címzéses is megjelenik, nem használ évszámot a kiadási adatoknál.
4. Kelemen Ádám kereskedő kiadása,
valószínűleg Szovátán – 1904, 1906,
1907, 1909, 1910, 1912. Tavak és fürdőzők, amelyek több képeslapon is
megjelennek.
5. M. S. M., D. M., D. K. B. – szignókkal
ellátott lapok, kiadó megnevezése nélkül, 1910, 1912, 1913. Nagyrészt villák.
6. Dragoman S. J. Székelyudvarhely –
1909, 1910, 1911.
7. Szovátai fényképész kiadása, név
nélkül – 1908. Látképek a Medve-tóról, nem színesek.
8. Divald Károly Műintézete, Budapest – 1908. Nagyrészt ma már nem
beazonosítható nyaralók.
9. Adler fényirda, Szászváros – 1910.
Tovább működik az első világháború után is.

10. Weinrich S. udvari fényképész felvétele, Marosvásárhely – 1901, 1902,
1903, 1905. Ezek a kiadású lapok kön�nyen beazonosíthatóak, elegáns szerkesztésűek, jó minőségűek, nagyrészt hosszú címzés, és különleges
betűtípus használata.
11. Weinrich S. utóda, Petróczy G. felvétele, Marosvásárhely – 1904. Valószínűleg az előbbi kiadó munkáját folytatja, hosszú címzéseket használ.
12. Erdélyi Simon, Székelyudvarhely –
1911. Főként sötét árnyalatok használata jellemzi, különleges a Hunyady szállót ábrázoló lap.
13. Lang Henrik fényképészeti műterme, Brassó – 1913. Katolikus templom, és iskola megjelenítése.
14. Petróczy G. fényképész felvétele –
1905. A Weinrich S. műtermében
dolgozó fényképész valószínűleg önállóan is adott ki képeslapokat.

II. 1914–1939
1. Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete – irredenta lapot
adnak ki, az első világháború után,
mely egy turult ábrázol a Medve-tó
látképével.
2. Zsula Sándor, Szovátafürdő–Torda –
1915. Színezett lapok.
3. Eugen Vass, Tg. Mureș, filiala Sovata-băi – 1926, 1928, 1929, 1930. Színes,
nagyrészt villákat ábrázol.
4. Schnitzer Artur, Sovata-băi, Gherla – 1928, 1929, 1930, 1934. Megjelennek a háromnyelvű, román–magyar–német feliratok, és témaként
kerül be az ortodox, görögkatolikus
templom is.
5. Borbély Gyula, Szovátafürdő – 1917,
1918, 1920 után is ad ki lapokat, már
román bélyeggel, de kiadási dátum
nélkül. Több fényképész felvételeit is
használja: Ferenczi, Fotograf, Gherla. Dr. Radványi A. tanár felvétele,
Herbst Bp. műnyomása, kiadási adatok is szerepelnek. Különleges lapok
is megjelennek, például a Tekenősi
pisztrángtelep fotója.
6. Cartea Românească, Diciosânmartin – 1925, 1926.
7. Adler fényírda Szovátafürdő, Adler Brașov – Valószínűleg 1916
előtti lapjai is forgalomban maradtak, csak később postázták
őket. Az 1920-as évekből egy lapját
ismerjük.
8. Németh István kiadása, Szovátafürdő – 1918.
9. Foto original, Fotofilm Cluj – 1935,
1937. A híres kolozsvári műhelynek
jellegzetes lapjai voltak, fekete-fehér,
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sötétes árnyalat. A második világháború környékének legtermékenyebb
kiadója.
10. M. Ulesan, Ilustrația Gherla, Sovata
băi – 1924, 1932, 1935, 1936. Általában
kétnyelvű lapok, jellegzetes témaválasztás: Kaszinó, A remeténél.
11. Körtesi Károly fényképész felvétele,
kiadása – 1939 után, és a második
világháború évei alatt jellegzetes,
művészi fotókat, képeslapokat készített Szovátáról. Műhelye is volt Szovátafürdőn, a jelenlegi Kicsigomba
helyén álló Bazár mellett.
A felhasznált, elküldött képeslapokon
a bélyeg helye a képeslapon nagyrészt
hátul, a címzés fölött helyezkedik el,
először nincs külön kijelölt hely neki,
ez a két világháború között jelent meg.
Előfordul ugyanakkor az is, hogy a bélyeget az első oldalra helyezte a feladó,
a kép fölé, vagy rá. 1914 előtt az 5 filléres
bélyeg a leggyakoribb, a két világháború
között pedig megjelentek a román királyi családot ábrázoló bélyegek. A használt lapra minden esetben legalább két
bélyegző került, a feladás helye – Szováta – és a címzés helyszíne, amiből megtudjuk, milyen utat futott be a lap.
A képeslapok fejlődésében jól nyomon
követhető a történelmi korok szokásvilágának, polgárságának változása, ez leginkább a címzésben, illetve a címzett megszólításában érhető tetten. Az első, nagy
tisztelettel, mondhatni merevséggel íródott lapok megszólításai közül sorolunk
fel néhányat, a szemléltetés kedvéért:
„Nagyságos Rickl Muczika Úrleánynak
(1914. augusztus 21.)”, „Szádeczky Mariska kisasszonynak (1905 előtti, osztatlan
címzésű lap)”, „Nagyságos Dusoczky Rózsika Úrleánynak (1910. szeptember 19.)”,
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„Őnagysága Csegedy Béláné Úrasszonynak (1906. július 25.)”, „Özvegy Honészy
Miksáné Úrnő Őnagyságának (1909)”,
„Méltóságos Dr. Cholnoky Jenő egyetemi
tanár úrnak (1912. július 15.)”
A képes levelezőlapokra írott rövidebb-hosszabb üdvözlő, vagy tájékoztató
szöveg nemcsak nyelvezete miatt, és a
helyesírás szempontjából érdekes, hanem
nagyon sok helytörténeti jellegű információt is tartalmaz. Ezek a személyes tapasztalatok gyakran olyan dolgokra derítenek
fényt, amelyek más történeti forrásokból
egyáltalán nem nyomozhatóak ki: tavak,
villák állapota, szállások, ellátás minősége, időjárás és a latban sokat nyomó „fürdőélmény”. Ezért látjuk szükségét néhány
ilyen szövegrészlet közlésének, feltüntetve a címzettet, és évszámot is.
„Gergely Hajnalka Úrleánynak, 1908.
…Mesésen érezzük magunkat, ebben a
tóban fürdünk, nagyszerű, csak nagyon
meleg a vize. Ma egy kisfiúval átúsztuk
az egész tavat.”
„Huzly Louise Ő Nagyságának, 1915.
Szovátafürdő, Phleps villa. Kedves L.
Nagysád! Mindketten vettünk színes l.
lapjait és köszönjük. Ideérkezésünktől
máig szép időnk volt, fürödtünk egyik
sós tóban. Nem a »Medve-tóban«, mert ez
idén eddig elég élvezhetetlen, minthogy a
tó tükre legfelül alig 25-30 centiméternyire 21 fokos alig sós víz, azon alúl folyton
növekvő mértékben a mélység felé emelkedő, valóságos koppasztó (majdnem forró) sós víz. 2 szobánk van, konyhával és
verandával a Medve tóra, amelyet az öreg
szép tölgyeken át látunk. Itthon főzetünk
szobalány és szakácsnéval vonultunk fel.
Málna bőviben, eper és gomba is akad.
Szóval eléggé jól élünk.”
„Nagyságos Dusóczky Rózsika Úrleánynak, 1910. Eddig e villában laktunk,

mivel azonban a fürdő szezon a mai nappal itt véget ért, délután átköltöztünk az
alsó telepre, ez sokkal egyszerűbb, de
barátságosabb hely s itt maradunk talán okt. 1-ig, azaz a hó végéig, mivel Terka nénédnek használ a fürdő. Ha azonban megesősödne az idő e közben, akkor
kénytelenek leszünk haza menni elébb.
Mamád és Terka nővéred most a faluba
mentek kosztot keresni, mivel itt e villában csak kávét kapunk, mégpedig igen
jó bivalytejest. Oda fent sok pénz elment,
ha csakugyan maradunk még szükség
lesz küldeni. Fürdőt itt valószínűleg nem
kapunk és így haza kell mennünk. Pedig megígérték, hogy az alsó telepen kapunk, de semmi se lesz belőle.”
„Olvashatatlan név, 1904. Korondról
utamban lebeszéltek, valószínű tehát,
hogy itten megtelepedem. Több mint bizonyos az is, hogy Korondot is megtekintem. Igen szép hely ez, többnemű gyógyhatású sós vízzel rendelkezik. A létszám
olyan nagy, hogy alig találtam szobát
részemre. Címem: Alsótelep vendéglő.”
„Őnagysága Bökh Gizella úrleánynak,
1908. A szovátai remek vidékről néhány
csinos felvétel, miszerint fogalmat alkothasson nagysád az itteni elbájoló tájról,
mert tagadhatatlan be kell ismerni minden kisebb látványa mellett is, a tavai és
a környéke elbájoló, feltéve, ha az idő kedvező, melyben az elmúlt hónapban nem
volt részünk, folyton szakadt az eső.”
„Nagyságos Nápolyi Imre Úrnak, 1910
körül. Mi nagyon jól érezzük magunk,
daczára, hogy esik az eső, már 4-szer
fürödtem, akármilyen az idő, lehet
fürödni, mert a víz meleg. A lakásunk
erkélyes, a fürdővel vizávi.”
„Özvegy Kenessey Jánosné Őnagyságának. 1929. Kedves Juliska néni! Pár nap
óta Szovátán vagyunk, a gyermekeknek
levegő változásra van szükségük. Pompás hely, csupa fenyő és mogyoróerdők
– pompás a levegő nagy étvágyam van,
és sokat tudok aludni. Ilyen szép helyről
mindig szívesen küldök üdvözletet.”
„Szádetczky Baba Őnagyságának,
1906. Tegnap szerencsésen megérkeztünk. Mesés a víz és a levegő. Vendég
még kevés van, körülbelül egy lesz, de
ma és holnap nagyon sokat várnak.
A lev. lapon látható 2 női alak nem mi
vagyunk, hanem a Szillasi Mici és Marcsi. A koszt is kielégítő. Csengeriék is itt
vannak, de ők az alsó telepen laknak.”
„Őnagysága Pataky Dezsőné Úrnőnek,
1907. Most hogy minket is rászorított az
Isten, hogy az ő igazán csoda számba
menő gyógyhelyét felkeressük, mi is elküldjük annak a tónak a képét, amelyben a papbácsi lubickol. Én a »Feketetóban« uszkálok, legalább nem fojtjuk meg
egymást.”

Sóvidék

Molnos Ferenc

Sóvidék Televízió

Van

egy doboz, amely tele van képpel, látomással, vízióval. Ez a doboz a televízió.
Persze, valójában a görög eredetű tele
előtag nem a csordultig levést jelenti, hanem a távot, a messzeséget, jelen
esetben a kép, illetve a látomás, a vízió
távolra juttatását. De a nyelv hatalom,
s az anyanyelv fokozottan az, és bár mi
távolra küldött képnek, azaz távképnek
nevezhetnők, ahogyan a fordítás mutatná a televíziónak nevezett jelenséget, a magyar jelentés átüt a tele idegen
vásznán, mi mégiscsak azt érezzük ki
belőle, hogy valami, ami tele van képpel, látomással, azaz vízióval.
No, mi tudjuk, hogy a kép, a látomás,
a vízió nem azonos a valósággal. Ez akkor is így van, ha józan paraszti ésszel
általában azt mondjuk a dolgokra, hogy
„hiszem, ha látom”. Pedig a televíziónak
nevezett valami azt a kiváltságot követeli magának, hogy valójában a valóságot mutatja nekünk.
A televízió tulajdonképpen nem több
mint egy eszköz, s mint ilyen, használható a közösség számára, de valaki más
hasznára, a közösség ellenében is lehet
ekként. Mindez azon múlik, hogy milyen szándékok működtetik.
A televízió által a távolba juttatott kép
nem feltétlenül azonos a valósággal.

Nem is lehet az, hiszen a valóság sokkal összetettebb, bonyolultabb, mint
amit felfogunk belőle, s ami képben,
hangban a képernyőn megjeleníthető. Így aztán a televízióban látott kép
– bárhogyan törekedhetünk rá – sosem
jelenítheti meg a valóságot. De utalhat
rá, a képalkotó törekedhet arra, hogy
amit látunk, az közel álljon a valósághoz, keresheti a vele szembenézés lehetőségét.
A Sóvidék Televízió ezt teszi. Az emberi, a közösségi értékek megjelenítésére törekszik. Nem csupán krónikás
kíván lenni, de tükörképet akar adni
arról, hogy kik vagyunk.
Televíziónk mindeddig hű tudott
maradni az induláskor megfogalmazott jelszóhoz. Ahhoz igazodik, a rólunk nekünk ma is érvényes rá. Nem
felejtettük el a kezdeteket, hogy abból
az igényből született, hogy legyen egy
adás, egy műsor, amelyről elmondható, hogy mindenekelőtt a sóvidéki
emberekhez szól, hiszen mindannyian elsősorban arra vagyunk kíváncsiak, ami velünk és a közvetlen környezetünkben, az általunk belakott
térben történik. A távoli világ híreit
elhozzák hozzánk más tévécsatornák,
de arról, hogy mi történt a szomszéd

Molnos Ferenc Sándor Vilmos muzsikussal (balról) beszélget a Sóvidek Televízió stúdiójában
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településen, vagy a szomszéd utcában,
csakis egy kisrégióra figyelő televízióból tudhatjuk meg. A kisrégió, persze
nagyobb régióra növekedhet, a műsoraink egyre több és több emberhez juthatnak el, ugyanakkor műsorkészítők
merítése is nőhet, de akkor is marad ez
a szemlélet.
Naponta olyan műsorral jelentkezünk, amely hiányt pótol, és amely
számíthat az itt élő emberek érdeklődésére.
A visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy kezdeményezésünk találkozott a sóvidéki emberek azon igényével,
hogy saját magukat, ismerőseiket, saját
településüket és annak környékét lássák viszont a képernyőn, hogy saját arcuk, életük, gondjaik tükrét lássák meg
benne, hogy megmutathassák értékeiket, ünnepeiket, településtörténetüket,
csodálatos tájaikat, népi kultúrájukat,
épített örökségüket, hogy visszahallják
az ízes sóvidéki szót.
Az elsősorban Sóvidékre, de hamarosan az azzal szomszédos vidékek
településeire is kiterjedő műsorszolgáltatásunk mindezek jegyében született. Az együvé tartozás tudatát erősíti.
Műsoraink rólunk és nekünk szólnak.
Tudatosítani szeretnénk az itt élő emberekkel, hogy nemcsak külön-külön,
de együtt is olyan értékek hordozói vagyunk, amelyeket megmutatni és továbbadni kötelességünk, de ugyanúgy
kötelességünk törekedni azok megismerésére, illetve átvételére is.
Hisszük, hogy segíthet ebben a Sóvidék Televízió.
Sóvidék tulajdonképpen két megye
között megosztott kisrégió. Az volt a székely székek idején is, hiszen két szomszédos sólelő helyet eleink így osztottak
meg. Parajd és Szováta közé húztak egy
határt, kétfelé vitték a sót, s ez ugyan
átjárható volt, de közigazgatási szempontból a legutóbbi időkig ridegen elválasztott egymástól. Ám mi érezzük,
hogy összetartozunk, a Sóvidék a kétfelé szakított résszel együtt egész. Ezt az
egységtudatot próbáljuk a magunk eszközeivel erősíteni az itt élő emberekben
azzal, hogy hírt viszünk egyik településről a másikra, azzal, hogy megmutatjuk egymásnak mindazt, ami érték,
ami különleges, ami által együtt többek
lehetünk.
Korábban a televízió egy párhuzamos világot mutatott nekünk, amelyben nem találtuk magunkat. Nem rólunk és valójában nem is nekünk szólt.
Csak úgy, mint egy hirdetés, csak úgy,
mint egy számunkra kötelező rendelet,
amelyhez csupán a felsőbb utasítások
végrehajtójaként lehet közünk, de mi
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A Sóvidék Televízió Gazdatúra című műsorának kezdőképe

a magunk természetes valójában nem
vagyunk benne. Aztán a román közszolgálati televízió magyar adása mellett a
Duna Televízió volt az a képcsatorna,
amely valójában hozzánk is szólt, és
nem eredménytelen munkát végzett
azért, hogy a leszakított részekben élő
magyarságot – így minket is – legalább
tudatilag és érzésben az anyaországiakkal összekapcsolja.
A Sóvidék Televízió viszont itt született, a szemünk láttára cseperedett.
2011 áprilisában indult az első adás.
Megszólított a helyi kábeltévé szolgáltató egyik tulajdonosa azzal, hogy itt
az ideje, indítsunk egy televíziós műsort. Hárman ugrottunk bele: egy kamerához értő ember, egy számítógépes szaki, és én, akiből kinézték, hogy
képes műsorokat kitalálni. Egy-egy
hétvégi vegyes műsorral indítottunk.
Azóta nemcsak a munkatársak, hanem a műsorok száma is gyarapodott.
A hét minden napján a híradó mellett ma már tematikus műsorral is jelentkezünk.
Volt műsoraink:
A Só és vidéke rendre a hét valamely
fontos eseményét mutatta be. A Kulturális életünkben a kulturális eseményeket értékeltük, beszéltük meg.
A Barangoló a települések történelmi
bemutatására vállalkozott. A Templomaink sorra bemutatta Sóvidék templomait. A Portré kitűnőségek arcképeit villantotta fel. A Múzsa irodalmi és
képzőművészeti alkotói műhelyekbe
nyújtott betekintést. A Desszert egy-egy
szokatlan emberi szenvedély, érdekes
hobby eredményeit leltározta. A Karusszel forgatagában felvillanó képeket
láthattunk mindarról, ami körülvesz,
mai értékekről és az elmúlt idő emlékeiről, hagyományokról, mesterségekről.

A Gyermekeink az óvodák, iskolák tevékenységéből mutatott képeket. A Nőnek
lenni jó női szemmel tekintett a világra.
A Kreatív konyha egy fiatal mesterszakács főzőműsorát vitte a sóvidéki otthonokba. A Könyvajánló az olvasni szeretők figyelmébe ajánlott könyveket.
A Sportszerda sporteseményekről tudósított. A Képek a falon egy-egy otthon
falain lévő kisebb-nagyobb képgyűjteményeket mutatott be. A Hármasban
egy-egy emberi magatartás kibeszélésére, kielemzésére adott keretet. A Kitekintő ablakot nyitott más vidékekre.
A Líra irodalmi vagy zenei előhangolás
volt a napi műsorokhoz.
Mai műsoraink:
A Hírhétvége válogatást ad a hét legfontosabb híreiből. A Harangszó heti
vallásos műsor. Régiófigyelő címen
követhetjük a vidék fő eseményeit. A Trendkalauz Krisztával a mai élet
trendjét kívánja megmutatni. A modern
élet megannyi gondjára kapunk eligazítást az Élet és stílusban. Más szemmel
segítenek ránézni a dolgokra a Másszemmel meghívottjai. A Kóborló nagy
területeket jár be, hogy érdekes dolgokat
fedezzen fel a sport, a zene, az oktatás,
a vállalkozások világában. A Gazdatúra
mezőgazdasági műsor. Életsorsok, a fiatalok útkeresése, az itthon vagy külföldön élés dilemmája a témája az Ahajt
és itthonnak. Jóízű beszélgetésekkel
vár a Beszélő. Mindenféle értékek apró
cseppjeit, azaz szemerkéit gyűjti egybe
a Szemerkék.
Hát ilyen képekkel van tele, ilyen
vízióval várja nézőit a Sóvidék Televízió.
Ma 64 településen mintegy 150 000
ember követheti műsorainkat a Felső-Kis-Küküllő és a Nyárád mentén,
Zetelaka környékén.

Sóvidék

Ambrus Lajos

In memoriam Páll Lajos
(1938–2012)

A

Sóvidék felső csücskében, ahol „köves
földek” felett villám a vetélő, hogy a
boldog Isten mutatta mintákat szőhessék az angyalok és az ördögök, ecsettel
írt verset Páll Lajos. De ha úgy érezte,
hogy másképpen is kell szólnia, mert
őt is meg-megérinti a sors, tiszta fehér
ívlapokra apró bolhabetűkkel írt tollal.
Nem is lehet elválasztani olajfestményeitől, pasztelljeitől, akvarelljeitől,
tollrajzaitól a verseit. Valahányukban
míves hírértéket hordozva emelkedik
a valóság és az éltető természeti erő
a művész maga választotta-teremtette világában az igaz költészet magaslataiba, mert ő nagy szellemrokonaihoz – Tamási Áron és Nagy Imre
– hasonlóan nem a kitalálthoz ragaszt
valóságelemeket, hanem magát a valóságot emeli a művészet csodálatos
világába.
„Dérbe dermedtek a füzek, / s Korond
patakára dűltek, / láncos-kutya-tél csikordult, / szél indult, az égre mordult,
/ porkahavat kaparászva” – írja a fiatal
Páll Lajos az 1970-ben megjelent, Fényimádók című első kötetében, melynek
lírai vallomásaiban már tetten érhető
a teljesség utáni vágy. Ez a magatartás
a „mégis csak a kiválás” szigorú parancsait is magában hordozza, mert
a mélyben – mintha az ismétléssel a
vers születésen túl, a saját művészi pályáját is modellálná – „jönnek, egyre
jönnek, furcsa betlehemi népek.”
Páll Lajos népes fazekas családba
született 1938-ban Korondon. Gyermekként a szülőfaluban nem csak a
betűvetés tudományával ismerkedhetett meg, az égető katlanok bűvkörében egyre karakteresebb szobrásszá
váló Benczédi Sándor munkálkodását
is megcsodálhatta. A művészet iránt
egyre fokozódó érdeklődése már elemistaként a marosvásárhelyi művészeti iskolába vezette, Nagy Pál keze
alá, majd ’56-ban a kolozsvári képzőművészeti főiskolára, ahol – festészetének ismerői előtt nyílt titok
– Mohy Sándor volt a mestere. 1958ban bebörtönözték, majd az ötvenhat

utáni romániai megfélemlítéseknek
„köszönhetően” évekig raboskodott.
1962-ben szabadult – és talán hogy a
Nagy Imre-i életformát (be)kiteljesítse,
végül hazatért.
„Csakazértis” kiválni család híres
fazekasai közül – a korondi Páll család
fazekas művészete Magyar Örökség –
csak úgy, tessék-lássék módon, nem
érdemes. De úgy járni se, mint az, aki
a fa nyesését alulról kezdi, s csak a fa
tetején döbben rá, lépcső vissza nincs,
mert bizony sovány vigasz, „hogy innét úgyis messzibbre lehet látni.” Hanem van némely fametsző, amely ha
a fa tetején reked is, nemcsak a mes�szibbre látás bódulatával vigasztalhatja magát, de azzal is, hogy ő maga
is messziről látszik, s így válhat valóra a teljesség utáni vágy, s az a kiválás, amely csak keveseknek sikerül.
A költő, a festő Páll Lajos a kevesek közül való.
Méltatói szerint mélyen katartikus művészetének „hullámhossza”
Korondtól Farkaslakán át Csíkzsögödig ível, jeles hagyományainkkal is
mérhető líráját meg a tragikus sorsú
Radnótiéval, az andalúziai cigánydalok Lorcájájéval, a népiesség csúcsát
jelentő Sinka Istvánéval, vagy éppen a
költőbarát Szilágyi Domokoséval rokonítják. Versnyelvének rendkívül egyéni vonásait, bár annak nyitját olykor
életszemléletében, pályaútja fordulataiban, különállása természetében,
vagy ezek kölcsönhatásában találjuk
meg, a jelen költői kifejezésmód szép
példájaként emlegetik, s a megfelelő odafigyeléssel tanúi lehetünk mi
is, hogy ő – szóban, színben egyaránt – a keresést és a megtalált utat
is következetesen vállalta és vállalja.
Mondhatjuk Székely Jánossal, aki kijelölte Páll Lajos helyét művészetünk
térképén, s természetesen magával a
költővel, „hogy a kristályos fénytörésekből áradó derű nem felesel azzal az
agyagsúlyú valósággal, amely művészetét – képeket, verseket – emlékezetessé teszi.”
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„Csoda lent, csoda / fent, ki mit akar,
/ sertés handa / pilleszavakkal. / Félarcú
vátesz, / hold mire feljő, / Egyenezüst
lesz / köd, fojtó felhő.” (Álomzene, 2003)
És köztudott, hogy nemcsak a kritikára, de a dicséretre is felette igényes
volt. 1965-től sikeres hazai és külföldi
kiállítások sora, a gyakori műterem
látogatók hada tán még el is kényeztethette volna, verseit szívesen mondták-mondják, mert az a vers, amit
mondani kell, szebbnél szebb köteteit meg örömmel forgatták a tisztelői,
mégis a Partraszállás (1994) hátlapjára
ezt írja: „Vidékünkön az ezeregy íratlan
törvény közepette úgy él a költő, mint
galamb a tövis között. Hiszem, hogy
dal szüli az éneklést, mégsem ment fel
semmi. Sem a csorba falvak, a köves,
suvadásos oldalak, a csontként kifehéredett gyökerek, a kora ősztől tavaszig
párás szemmel hunyorgó házak, sem
az ülő-álló emberek, kiknek serétre
töltött apró szeme kísért.”
Milyen
partraszállások
ezek,
amelyben a népi (szür)realista és a
transzcendens világ lírai történései az
anyanyelv szavainak teherbírásához
szabottan válnak verssé? A választ a
Páll Lajos-i versben kereshetjük. Ő a
próféciák helyett a létező Úrhoz fordul. Az Istennel beszél, mint tette an�nyi őse jóban és rosszban, örömben és
bánatban: „Szövik az angyalok, / szövik az ördögök, / szivárvány vergődik
/ bordaszálkák között. / Singgel méricskélő, / mit soha meg nem lát, / boldog Isten, kinek / mutattad a mintát?”
(Szövik még)
Van olyan „méricskélés” is, amely
az elismerés és az értékek fokmérője.
Páll Lajosnak méltán része volt benne. Évtizedek óta tagja a képzőművészeti alapnak, 1991-től a Romániai Írók
Szövetségének, 1993-tól a Magyar Írószövetségnek, 1996-ban ’56-os emlékéremmel tüntették ki, 1995-ben irodalmi munkásságát Aranka György-díjjal
jutalmazták, 1998-ban a Pro Cultura Hungarica kitüntetést kapta meg,
2001-től az ’56-os Vitézi Lovagrend
tagja, 2002-ben meg a Magyar Köztársaság érdemes művésze lett és utóbb
a Magyar Művészeti Akadémia tagjai
közé fogadta.
Mi most, mert „a Székelyföldön a
terhes hegyek, mint vak falak a megbékélt fegyencet november-űr-ketrecében körül vettek”, a hetvenötödik
életévében elköltözött Páll Lajosra
emlékezünk. Ő segít szép képpel és
mondható verssel, hogy meglássuk „a
boldog Isten mutatta minták színét és
fonákját”.
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Szovátai képeslapok Szolláth Hunor gyűjteményéből

Sóvidék

Ambrus Lajos

Színes metaforák

A

székely Sóvidéken, épp a Mezőhavas előterén négy játékos patak siet a
Kis-Küküllő felé. Ritka hely! Nem csoda, hogy ott élt boldogan fényes palotájában, és járta a Juhod-, a Sebes-,
a Szováta- és a Szakadát-patak hordalékkúpjait egész Tündérkert leggyönyörűbb tündérasszonya.
„Nem volt annak az égvilágon semmi gondja, amíg bele nem szeretett a
Szovát nemzetség egyik szálfa termetű
fiába” – mesélik. „Ha leszállt az est –
mondják –, sírhatott szerelméért a dali
pásztorlegény furulyája!” A tündértörvény nem engedett. Bánatában a szépséges tündérasszony se tehetett mást;
az untalan panaszkodó szélben továbbra csak a hegyeket járta: keservében,
amerre elvonult, nyomában csupa sóvirág fakadt.
„Csilloghatnak fehéren – döbbent
rá már egész fiatalon a kis fürdőváros
híres festője, Kusztos Endre, aki integető szakállal, enyhén csavaros, érzéki ajakkal, mint e táj szépség koldusa
– kisszékén előre ejtett bal vállal, görnyedten naphosszat a táj bűvöletében
évtizedeken át vázlatozott. „Elszáradt,
a kedvesért ejtett tündérkönnyek a hegyeken a furcsán fehérlő sóvirágok”
– latolgatta a maga csendességében a

faluemlékezetű kisvárosban jól ismert
művész a monda igazát, és amint egyre telt tőle is az idő; rághatta tömött
egérfogaival olyankor egyre kitartóbban a különösre metszett alsó ajkát.
Látta ő barna, élénk tekintettel,
hogy a Géra alatt miként loccsan tova
szőnye-szennyesen az izzadság leheletű Sóspatak, amely lennebb a bánatos tündérasszony fehér sóvirágainak
emlékével vegyül el három társával
együtt az édes parajban gazdag Szovát
mezején a Kis-Küküllővel, olyan frissen – nagy igyekezetében ágazva-bogozva s mégse levelezve –, mintha a
bánatról, a csodaszép tündérasszony
könnyeiről többé hallani se akarna.
„Pataksors!” – vont egyet-egyet szikár, keskeny, csapott vállán, mint
aki a természet törvényei és a teremtett ember esendősége ellen tehetetlen
Kusztos Endre. „Az óceánig űzi a vére!”
– jutott eszébe egyre gyakrabban a jeles grafikusnak a nagy érmelléki, akinek a neve jó ideig ott csüngött a Sóvidék első középiskolája homlokzatán,
amíg egy átkos kor szelleme onnan el
nem takaríttatta, s aztán, mintha ő
maga valami biztosabb pontot keresne, tekintete rendszerint egy hatalmas
szilfán állapodott meg.
Kancsal, apró, kék keretes ablakaival Szováta első, életet szomorító
kórokat gyógyító sósfürdőjét, a Gérát bámulta egész közelről a szovátai
Kusztos-ház. Attól egy kőhajításnyira
emberemlékezet óta ott állt az a derék
szilfa. Ölelően karjaiban tarja föléjük a
mosolygó eget. Gyökeivel keményen a
part húsába markol. Fékezi a futárlelkű patakot, hogy ha zápor után megnő, s mint aki már az erejével nem bír,
tajtékozón nekiront a világnak, kárt
ne tehessen. S ha a bükkel benőtt oldalakban felzúg a gyakran pityergő erdő
panasza, arra is – mintha csak egyedül ő, a szil tudná, hogy nem csupán
csak szín a fekete, hanem a faszén színes emlékezete is – az elismert művész
méltatói helyett, együtt a túlsó partba
kapaszkodó, karcsú, tanulkozó akáccal, bölcsen susogta.
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„Akár Csíkzsögödön, itt, a Székely
Sóvidéken is, pont a Mezőhavas előterén, ahol a szépséges tündéras�szony bánatától szabadulni rontanak a
Kis-Küküllőbe a patakok: a szén emléke az élő fa. Kusztos mester szénrajzai
meg: színes sorsmetaforák…”
Szelíd, ködbe ájult télutón készült
a magyar grafika székelyföldi, idős
nagymestere Kolozsvárra. Az utolsó útja előtt az ősz mester lakásán a
kedvelt, fiatalabb íróbarát csillogó két
kék szemével csodálattal nézte: milyen
csábítóan sorjáznak kedvéért a heverőre szemlére kirakva az újabb, színes
álmú Kusztos-grafikák.
„Tört gótika talpig gyászban…” – szólalt meg a feledhetetlen művészi élmény
hatására a fiatalabb íróbarát, Ána Sándor
fülében egy emlékezetes, okos hang.
De mindennek ideje van. Az okoskodásnak is. Lám megtérdepelt, hogy
új szolgálatra nagyobba újra szülessék
a Géra alatti Kusztos-ház is. Kusztos
Endre kicsi tömbházlakásának nyitott
ablakán meg jó szomszédként bekiáltott a Szovátai Magyar Unitárius Egyházközség szolgálatos nagyharangja:
„Uraim, dél van!”
Ána Sándor, a tanáríró éppen az
idős festőművész ágya fölött csüngő,
berámázott képet nézte hosszan, szótlanul. „A címe Balsors – mondta művész –, a fiam emlékére” – tette hozzá
keserűen.
Mintha csak hosszan játszanák Szovátán az erdélyi magyar unitáriusok a
delet, a harangozójuk csak nem akart
fejjel lejönni a toronyból! Az ajtónyílásban, hogy érvényt szerezzen a harang
bongásának, meg is jelent az ebéddel
Katalin asszony kedves, barna mosolya. A kis tömbházlakásban a sóvidéki
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harangszóba vegyülve megroppant egy
öreg szék:
„Bátyám – állt fel ült helyéről a tanáríró szalmaszőkén, nehézkesen –,
a korondi képtárban hozna ránk majd
víg esztendőt!” – hívta a jó szándékához segítségül a Szatmárcsekéről a
Himnusz költőjét, s avval a szegen függő, Balsors című, gondosan berámázott
szénrajzra mutatott.
A kilencven éves Kusztos Endre,
a Magyar Művészeti Akadémia tagja
előbb egy furcsa mozdulattal a válla fölött hátra, a képre nézett, mintha attól
akarna elbúcsúzni, ami számára nagyon kedves, s bevett egy nagyobb adag
levegőt: „Ha azt mondod te, a jó barát,
hogy annak ott a helye – szűrte ki
egyet szisszenve a fogai mögül tisztán
érthetően a döntését az íróbarát óhajára –, hát legyen” – mondta, s avval a

másik, egy új látogató, a jó nevű Józsák
közül is a leghíresebb sárkovács vette
is hónalja alá az értékes szerzeményt:
„A korondi Páll Lajossal ez is a zsögödi
Nagy Imre mellé kerül” – mondta a neves fazekasmester a megszállott képgyűjtő örömével.
Nehéz volt az elválás. Ők akkor hos�szasan búcsúzkodtak. „Mintha utoljára
találkoznánk!” – szisszent fel az íróbarát nyakába borulva a szén ura.
Bizony, a sejtelem nem csalt. A távozók után a huzatos D lépcsőház felriadt kijárati ajtaja se ok nélkül kiáltott fel az első emeletre; miként írva
van, az emberfia hamarosan meg is
szólíttatott. Három napra rá útban Kolozsvárról hazafelé az egykori, székely
fővárosban; ahol nemcsak örökre megnémult Bodor Péter zenélőkútja, de onnan odalettek a híres székely vásárok
is, mert rég volt, amikor járta errefelé
az ököradó; várt az ősz öreg festőművészre az arcátlan tolakodó felelőtlenségével, egy gyilkos féksikoly…
Azóta – ahol egykor a só illatú szelekkel a fiatalabb íróbarát is diákként
az akkor már jeles festő ráfigyelésével
ígéretes tavaszokra várva kergetőzött –
ott az új, városi temetőben alussza színes, örök álmát a csúcsívben derékba
tört fáival is kitéphetetlenül e földbe
kapaszkodva Kusztos Endre.
„Emléke a Balsors” – zúgja majd a
fiatalabb íróbarát helyett is a futó patak melletti koronás szil, és az emberek adják majd tovább szájról szájra,
s mind várják, hittel, hogy hoz majd
rájuk s e drága tájra egy rendi, rideg,
idegen kór helyett, mely rájuk szakadt,
egy valóban víg esztendőt.

Szovátai képeslapok Szolláth Hunor gyűjteményéből

Sóvidék

Molnos Ferenc

„Ha megkérdik, honnan jövök,
elszomorodok, és egy szőlővel
befutott házra mutatok”

A

Király László, a sóváradi születésű József Attila-díjas költő beszélt
gyökereiről, családjáról, tanulmányairól, háborús emlékekről, Sóváradról, amely Székelyföldön, a Sóvidéken található Szováta közelében. Király Lászlóval Molnos Ferenc beszélgetett.
pám tíz éve halott. Azóta ott barangol
a borszéki erdőben, vaksötétben, ahogy
egy tiszthez illik. Király László, magyar
királyi zászlós, kibiztosított kézifegyverrel, hasonlatok nélkül, lelkében a jó
katonáknál őrzött szerelmes gondolatokkal, felkötött karral, csak Isten el ne
hagyjon.
Ez volt az a porta, ahol születtem,
a családomból a dédapám, a nagyapám
és én. Hárman születtünk ezen a portán, a többiek pedig, mint nagybátyám
és édesanyám, máshol.
Mikor történt ez?
1943. november 19-én, délután 5 órakor.
Háborús évek…
Háborús évek voltak, édesapám nem is
volt idehaza akkor.
Akkor lovagolt a borszéki erdőben?
Akkor, akkor lovagolt a borszéki erdőben, ahol átképzésen voltak a tartalékos tisztek, karpaszományosoknak hívták őket, a tanítókat általában
zászlósi rangban sorozták be a magyar
hadseregbe. Az érdekessége ennek az
volt, hogy édesapám a háború kitörésekor Besszarábiában volt a román
hadseregben katona, ő Nagyenyeden
végezte a tanítóképzőt, és valamilyen
teljesítményéért – talán jól lőtt a lövészeten – hazaengedték két hét szabadságra, és amikor vissza kellett volna

mennie, itt az állomáson várta a vonatot, hogy Balázsfalva felé induljon. Akkor az állomásfőnök, a legendás Tóni
bácsi, György Antal – aki jó barátja, sőt,
násznagya volt – azt mondta, „Laci,
nem mész vissza, inkább nem engedem ki az állomásból a vonatot”, mert
a rádióban hallotta, hogy most hozzák
meg a második bécsi döntést. Édesapám talán Balázsfalváig el sem ért
volna a vonattal, mert ott húzták meg
később a határt, és a vonatok csak odáig jöttek föl. Így nem került vissza Bes�szarábiába, Izmailba, majd következett
a magyar hadkötezelettség: a tanítókat
többször is átképzésre küldték Marosvársárhelyre, majd besorozták a hadseregbe.
Ezen a portán tulajdonképpen kívül semmi sem változott, azon kívül,
hogy itt szemben velünk a kúton túl
egy kukoricakas volt, amit kasnak
nevezünk talán egész Székelyföldön.
Majorság volt, állatok voltak, méhkaptár, tehát egy rendes, jól működő
parasztgazdaság volt a nagyapámé.
Tehetős és igen-igen jó gazdának számított, erre én már emlékszem, mert
az egész gyermekkoromban minden
nyarat itt töltöttem, akkor én megtanultam a szántás, a vetés, az aratás, a
szénagyűjtés, a szekérrakás, a cséplés
mindenféle csínját-bínját, és még ma
is tudom. Úgyhogy az eszmélésem itt
történt, és mivel minden nyáron itthon
voltam, ezért minden munkában részt
vettem, és minden munkához tulajdonképpen értek.
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hogy esőre lehet várni délután. Ez több
száz éves tapasztalat, tehát ebben nyugodtan meg lehetett bízni. Tehát nekem
a kelet a Mező-havason van, a napnyugat pedig a szemközti hegyen, de inkább
Makfalva felé.
A nyári vakációs ittlétek elég hosszúnak bizonyultak-e ahhoz, hogy szervesen beilleszkedj a falu életébe, hogy
elfogadjon az a közösség, az a gyermeksereg, amellyel te egyívású voltál,
ne idegen kuriózumnak nézzenek, egy
városi fiúnak?

Király László író, költő

Sok gyermek, amint kilép a házból,
próbál tájékozódni abban a térben,
amelyet befog a tekintete. Az udvar,
a kert, az utca úgy válik otthonossá
számára, hogy számtalanszor bejárja.
Először csupán a közvetlen környezetét ismeri meg, aztán az egész falut,
majd a hozzátartozó völgyet. Mert
csak kölcsönös lehet ez a birtoklási
viszony. Mikortól mondató el, hogy
meghódítottad, hogy tied lett ez a falu,
és hogy te a falué lettél?
Hát ez furcsa kérdés, mert amint mondtam neked, 1948-tól 1956-ig én nem Sóváradon laktam, én csak a vakációkat
töltöttem itt, és természetesen olyankor a velem egykorúakkal, egyívásúakkal barátkoztam meg jártam fürdeni,
futballoztam. Tehát én ebben a faluban
úgy vagyok itthon, hogy soha nem laktam itt annyit, mint most. Akárhogy
nézzük, áprilistól novemberig itt vagyunk Sóváradon, időnként visszatérünk valamennyi időre Kolozsvárra,
de én huzamosan nem laktam itt. Tehát most tanulom újra a szülőfalumat,
mert az újabb nemzedékeket nem ismerem, nincs honnan ismernem. Én csupa
ismeretlen ember között járok. A velem
egykorúak közül egyet-kettőt ismerek,
akik még megvannak, és akikkel gyakrabban találkoztam, hiszen 1948-tól
mostanáig egyhuzamban csak hetedik
osztályos koromban éltem itt, mert azután Szovátára kerültem a líceumba,
amikor megint csak vakációban voltam
itthon. Miután elballagtam, Kolozsvárra kerültem az egyetemre, majd ott is
dolgoztam egészen nyugdíjazásomig.
Tehát a vakáció Sóváradon van nekem,
és hát a mai állapotban lévő Sóváradot most fogom tanulni lassan-lassan,
amit nem erőltetek, mert bármennyire
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is kellemetlen, hogy ismeretlen emberek között járok a szülőfalumban, én
azt remélem, hogy ez is megoldódik
egyszer, és lassan természetes folyamatként ismét visszaismerkedünk a faluval. Mindettől függetlenül akármikor
megkérdezték, hogy hová valósi vagyok,
azt mondtam: sóváradi vagyok – hiába
is éltem több mint negyven évet Kolozsváron. 1961 óta élek a kincses városban, de én attól nem vagyok kolozsvári
– a természetemben, a szokásaimban,
az emlékeimben nem lettem az. Kolozsvári lakos vagyok, és nagyon szeretem
azt a várost, de nincsenek olyan rejtett
zegzugai, amelyeket gyermekkoromban
fedeztem volna fel, így tulajdonképpen
ott lakom, ott van a lakhelyünk, ott él
a barátaim nagy része, de én sóváradi
ember vagyok. Azt gondolom, hogy ez a
szülőföldnek a varázsa, meg hát szerencsés is vagyok, mert annyival tartozom
az őseimnek, hogy elmondjam, olyan
családban nőttem fel, ahova érdemes
volt jókedvűen mindig visszatérni.
Az eszmélkedés helyén az ember,
ahogy kijön az udvarra, széttekint
a völgyben. Van neki két fix világtáj,
amelyet hamar beazonosít: az egyik a
kelet, a másik a nyugat. A delet meg
az északot felezéssel számolja ki, a kelet az a hegy, ahol felkel a nap, a nyugat egy másik hegy, amely mögött lenyugszik. Neked hol van a kelet, és hol
van a nyugat?
Nekem a kelet a Bucsinon van, a Mező-havason. Ha tudni akartuk, hogy
körülbelül milyen időjárás lesz, mindig a Mező-havast néztük, ahol felkelt
a nap, vagy nyugat fele néztünk, és ha
nagyapám azt mondta, baj van, mert
Makfalván dugulás van, akkor tudtuk,

Hát engem nem néztek soha idegennek
Sóváradon, mert egyrészt édesapám
itthon tanított 1956-tól egészen nyugdíjaztatásig, másrészt azért itt nyaranta
állandóan színdarabot tanultunk, meg
ilyen-olyan műsoros esteket szerveztek, és abban mindig benne voltam természetesen, úgyhogy én „színészi pályámat” Sóváradon kezdtem, hogy úgy
mondjam. És minden ilyenben részt vettem, meg hát együtt futballoztam a többiekkel a csapatban, ha jutott egy hely
nekem, mert azért illetlenség lett volna
nyáron kitúrni másokat, de mindig valahogy úgy alakult, hogy valakinek más
dolga akadt a nyári időben. Itt futballoztam, itt voltam itthon, tehát engem nem
is tartottak idegennek. Engem nem tartottak úri fiúnak, én nem voltam értelmiségi gyermek ilyen értelemben, meg
ugyanolyan ruhában jártam, ugyanazt
a nyelvet használtam, mint a többiek,
és ugyanúgy mentem velük teheneket
legeltetni, meg szőlőt őrizni, szüretelni,
mindenhova, mint ők. Tehát semmi különbség nem volt közöttünk.
A hosszú úton
Mért választottad ezt az utat vándor?
Nem választottam, szembe jött velem.
Tudod, hogy végtelen ez az út?
Tudom, de nem türelmetlenkedem.
Hallottad, micsoda vadak várnak rád?
Hallottam, s széttépik, aki vétkes.
Hogy tudsz ilyen nyugodtan menni
mégis?
Menni jó, s illik az örökléthez.
Mindent meggondoltál, vándor,
a halált is?
Azt is, kell hozzá nyugalom, s erő.
Félelmetes vagy, bocsáss meg
a faggatásért.
Nem tesz semmit. Jó utat, szembejövő.


(Király László)

Ahogy nősz, minden szűkül itt neked,
írtad a Szénapadlás című költeményedben. A világba kívánkozó fiatal

Sóvidék
nagyon sok, általam nagyra tartott
költőnél ugyanezt tapasztaltam. Tehát a világot, az én életemen belüli
világot, amivel én kapcsolatba kerültem, azt valahogyan olyan egységben
képzelem el, amelynek minden része
egész életemben, ameddig élek, és talán azon túl is jelen van, tehát azzal
számot kell vetni. A felejtés nem azt
jelenti, hogy meg nem történtté tudunk tenni valamilyen eseményt az
életünkből.

Bernády György villája Szovátán

már kicsinek érzi a szülőföldet, vagy
az idegenből visszanéző látja így?
Hát természetesen, hogy az idegenből
visszanéző, mert ezt a verset úgy emlékszem, egyetemista koromban írtam. Nekem illett olvasott embernek
lennem, ugyanakkor az én apám soha
könyvet nem adott a kezembe, egyetlen egy könyv volt, Kós Károly Varju
nemzetség című kötete, amelyre azt
mondta, azt kötelező elolvasni egy erdélyi magyar embernek. De azon kívül
is faltam a könyveket, mert restelltem volna, ha valamit nem tudok az
apámmal megbeszélni. Ő engem sose
tanított, csak engedte, hogy tanuljak.
Ravaszon engedte, hogy tanuljak, hogy
kedvem legyen hozzá, és ezért szerettem is, és ma is szeretek tanulni. Na
most, mindez egy adott pontban elviszi
az embert arról a helyről, ahol született, ahol már nem tudja folytatni az
útját. Így aztán vittem magammal a
batyumban. Van, aki nem ragaszkodik a szülőföldjéhez, ilyen-olyan okok
miatt, vagy mert kellemetlen emlékek
fűzik hozzá, vagy mert örül, hogy megszabadul egy olyan helytől, ahol an�nyira szűk neki. Na most én azt, hogy
„a szénapadlás szűk nekem”, természetesen költői módon értettem, hiszen versben van. Ez azt jelenti, hogy
ki kell menni a nagyvilágba, amen�nyiben úgy érzed, hogy van valami elhivatottság benned az iránt, hogy magyar költővé váljál. Ilyen értelemben
szűk neked itt minden, de benne van
abban a versben azért a vágyakozás is,
hogy hiába szűk, az úgyis megmarad,
és az egy stabil hely lesz, mint ahogy
ez az udvar és ez az utca is. Érzelmileg

mindenképpen nagy erőt ad az, hogy
tudod, itt van a szülőfölded, ahova
akármikor vissza lehet térni. Akármilyen vészhelyzetben. Ebben nagy szerencsém volt.
Megint téged kell idéznem: „Ha megkérdik, honnan jövök, elszomorodok,
és egy szőlővel befutott házra mutatok.
Egy tisztára sepert udvarra, dombra
szaladó kertre, melyek homályba tűnnek lassan.” Ezt 1978-ban írtad, az Utak
című versedben. Talán mégsem tűntek
a homályba, azt hiszem, nem is tűnhetnek, amíg csak élsz. Az Akasztóhegy
című legjobb köteted tanulság erre.
„Van miért élni-halni már. A szőlővel
befutott házért, melybe vendégként
térek meg csupán. Nyugtalanok az éjszakáim. Kaszákkal, kapákkal, esőben
ázó elnyűtt férfiakkal álmodom. S egy
öregemberrel, ki szikáran áll egy csatorna partján, a Duna mellett, ártatlan bánattal szemében, s míg keserűn
töpreng vétket kutatva magában, erejét
lassan elszívja a föld.” 1978-ban írtad,
Kései bujdosók című versedben. A szőlővel befutott házért élni kell, és az élethez szőlővel befutott ház kell.
Az öregember, akiről szó van, az a
nagyapám, aki 1978-ban halt meg, és
hát emlékeztetnélek téged is, meg magam is, meg mindenki mást, hogy a
’78-as esztendő egy olyan korszaknak
a közepe volt, amit egyszerűen és közönségesen átkosnak nevezett a nép,
az a kisemmizettségnek a korszaka volt magyarán mondva. Ez a vers,
mint minden vers, az érzelmekre is
hat, és nyilván ebből a hangulatból
született meg. Költészetről lévén szó,

A szüleidnek dedikált Halljátok-e a dalt
című költeményedből írtad: „És énekelni fogunk egyszer, én tudom, énekelni fogunk, mindenek ellenére, majd
asztal köré ülünk a télikonyhában,
összegyűlünk, és mondjuk: tél lesz,
hogy pattogjon a tűzben a fenyő,
és adja vissza elveszett melegünk a
bükk.” Gondolom, hogy a télikonyhában már ott ültök mindannyian a tűz
körül, élők és holtak.
Természetesen. Bár én nem szívesen
értelmezem a saját versemet, nincs is
miért, de hát az imént is erről beszéltünk, hogy mindazok, akik beletartoztak, akik formáltak, azok itt élnek
velünk együtt, és természetesen a téli
konyhában ott ülünk az asztal körül,
azóta is.
Valahol ott
Sóvárad fölött, a Kerekhegyen.
De mondhatnám Endrebércét,
vagy Szénégetőt.
Mondhatnám a Cserét, Virgót,
Szénamezőt
De Sóvárad fölött mindenképpen.
Ahonnan látható a Mezőhavas.
Vagy a Küküllő völgye Makfalváig.
Valahol ott.
Valamikor akkor.
Sovány tehenek előtt a barázdában.
Döglegyek dongásában.
Valahol ott, valamikor akkor.
Vagy a pohárderekú boglyák taposása
közben.
Kukoricások szablyái között.
Vagy amikor szénásszekér-költemények
ereszkednek alá a római-kori úton
szombati-esti harangszó karjaiba.
Valahol ott.
És valamikor akkor
Elsuhogó évek.
Őszök, telek.
Némaságok, tavaszok, nyarak.


(Király László)

(Az interjú a Sóvidék Televízió 2013.
szeptember 7-i adásában hangzott el.)
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Madaras Margit

Két élő sófalvi szokás

A

Elsiratják Illyést, a farsangi férfias szalmaembert
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lsósófalva a Sóvidék azon faluja, amely
az ősöktől örökölt szokásokat híven
megőrizte. Nemcsak megőrizte, hanem
istápolja is.
A Hajnalozás és Királynézás szokása
Alsósófalva sajátja – más szomszéd községben nem létezik.
Minden évben április első vagy második hétfőjén éjjel 12 órakor – a soron
lévő katonalegények elindulnak a leányokhoz. Általában a korukhoz viszonyított 1–2 évvel idősebb-fiatalabb leányoknál kopogtatnak. Akinek komoly
szeretője van, vagy 2 évnél idősebb a
hajnalozó legényeknél, nem látogatják meg.
Ha bezárt kaput találnak, de számítottak a leány esetleges fogadására,
leveszik a kaput s elviszik a második,
harmadik utcába is.
A vénlányoknál zsúpköteget szegeznek a csűr, kút tetejére. Ilyen családoknál korán kelnek, tüzetesen átfürkészik a telket, nehogy az ébredő falu
meglássa az esetleges „csúfságot”, és
aztán széltében-hosszában azt csevegje
két-három napig.
Annak a leánynak is, aki összeveszett katonalegény szeretőjével, vagy
akit valamelyik újonc „kimuzsikáltatott

a táncból” feldíszített zsúpköteget kötnek a kapu tetejére, megöntözik a kaput... Ez a legnagyobb csúfság! Bizony,
jaj annak a sófalvi leánynak, aki faképnél hagyja regruta babáját.
A tavaszi bál után, amely 12 órakor
ér véget, kihirdetik a hajnalozók, hogy
a leányok térjenek haza, hogy fogadhassák a hajnalozókat. Általában 20–24
legény szokott lenni korosztályonként.
Volt eset, hogy segítséget kértek a következő korosztálytól, mert kevesen
voltak, vagy azért, mert úgy hozta a véletlen, hogy jó énekes kevés volt köztük,
márpedig a jó énekesre szükség van a
hajnalozásnál. A regruták sorba állnak,
4–5 legény összefogózva egy-egy sorban, úgy járják az utat. Maguk közül
két bekérőt választanak ki. Kettő megköszöni a szíves fogadtatást és ellátást:
egy liter bor, formában sült kalács és tíz
pirostojás a hajnalozás díja.
Kettő összegyűjti a fizetséget és elszállítja a kijelölt „reggeliző helyre”.
(Többnyire a Káli András volt kocsmahelyiségét használják erre a célra.)
Magukhoz veszik a zenészeket: Károly Sándort a tárogatóval, Petrás Lacit
a klarinéttal, Kacsó Mártont a cimbalommal, Ráduly Gézát a hegedűvel – s
négy, öt hangszer kíséretével rázendítenek a:
Nyisd ki, babám, az ajtót...
A dal hangjaira lépnek a leányos portára, ahol már előzőleg ott jártak a bekérők. A szobában egy-két dal zenéjére
a ház összes nőtagját, aki táncképes,
megforgatják, de úgy, hogy félreáll a
kontya.
A leányt pedig regruta babája forgatja, de úgy hogy ne feledje el soha, hogy
a hajnalozók megtáncoltatták. Ezután
titkon átnyújtja hímzett zsebkendőjét
szíve választottjának. (Arra pedig ügyel
minden legény, hogy legalább egy zsebkendőt kapjon a hajnalozás alatt, amit
másnap kabátja zsebébe kitűz, hogy
lássák, van neki is babája!)
Nagyanyám, Kovács Antalné (ha
élne, 85 éves volna) elmondta, hogy az ő
idejében bokrétát és karmantyút szoktak adni a leányok a hajnalozóknak.
Azt a bokrétát behívásig szokták hordani. Bokrétát ma is hordanak a regruták,
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de most a bokrétát sorozás után adják
a leányok.
Nem minden leány engedi be a hajnalozókat. Akinek komoly udvarlója,
esetleg vőlegénye van, nem szívesen fogadja a legényeket, még ha hajnalozóknak hívják is. (Némelyek nem engedik
be a hajnalozókat a nagy sár miatt. A
szöktető meg bokázó lehullatja a csizmáról a sarat. Reggel aztán – neki minden leány a súrlásnak, de megéri a hajnalozás!)
Ha a fény nem gyúl ki a házban –
nem várják a hajnalozókat. Erre aztán
hallhatja a leány ágyában a neki küldött nótát, amelyet 25–30 száj fúj kímélet nélkül:
Te csaltál meg, nem én téged...
Reggel 6–7 órára járják körbe a falut, majd csoportosan mennek a reggeliző helyre, ahol a megbízottak már
elkészítették az összegyűjtött tojásból
a „rántott tojást”. Most aztán tojásban
nem szűkölködnek, de annál többen
gyógykezelik magukat utána. A tartalmas reggelit megöntözik borral, hisz az
is van korlátlanul, aztán táncra perdülnek, mert a Károly Sándor tárogatója a
leányokat odacsalogatja a közelből.
Délben asztalbontás; igyekszik minden legény haza kipihenni a hajnalozás fáradalmait. A megmaradt tojásokat elosztják, jut átlag egyik-másiknak
10–15 darab is. De az út is tele van ös�szetört tojással, amelyek lehetnek egy
„tojás célbadobó” verseny maradványai
is, ami bizony nem ritka. Este pedig a
művelődési otthonban folytatják táncukat... – Hát nem szép szokásuk van az
alsósófalvi legényeknek?
*
Ma is él nálunk a Hesspávázás nevű
gyermekszokás. Május vége felé játs�szák a kislányok. Ilyenkor hangos a falu
a szépen éneklő leányka csapatoktól. Én
magam is részt vettem gyermekkoromban. Örök és felejthetetlen emlékem
maradt, izgalmával és szépségével.
Népi gyermekszokásként maradt
fenn. A Sóvidék egyetlen falujában sem
játsszák már, csak Alsósófalván.
Egy-egy csoportban lehetnek heten
vagy kilencen: királynő, király, királyleány, nyuszóleány, akik elöl állnak, utánuk két-három vagy négy pár zászlós. A
király elöl, a csoport bal oldalán halad
a fején kartonból készült csákó, tetején virágcsokor, az oldalára krepp-papírból vágott, több színű papírszeletet
ragasztanak. Ha leány a király, akkor
fiú ruhába öltözik, harisnyát húz, kék
mellényt és fehér inget. A királynő – fehér ruhában, kieresztett hajjal, korona
a fején. A legrégibb szokás szerint virág
volt a fején, mirtuszvirág-koszorú. A

Pünkösdi hesspávázók (Barabás László felvételei, 2011)

királyleány vagy nyuszólány rózsaszín
vagy égszínkék ruhában, virágkoszorú
a fején, kieresztett hajjal a csapat legkisebb tagja. E tekintélyek után sorakoznak fel a zászlótartók: két, három, legtöbb négy pár.
Most tarka-barka ruhába öltöznek,
jelképül a nyárnak. A nagyanyám korában ezek is népviseletbe öltöztek. Hajuk kieresztve, virágkoszorú fejükön.
Kezükben tartják az általuk elkészített
zászlókat, kifelé fordítva. A zászló fehér,
világos fejkendőből készült, hosszú sarokra fogva. A rúdon feleződik, háromszögbe csúcsosodik.
A zászló külső felén piros szalagból M
betűt varrnak, a zászlórúd csúcsára virágbokrétát tesznek az idényvirágból.
A felsorakozott csapat reggel öt, hat
órakor indul el a gyülekező helyről.
Hangosan éneklik a Hess páva, hess
páva és a Mátyás anyja című dalokat:
Hess páva, hess páva,
királyné pávája.
Ha én páva volnék,
jobb reggelt fölkelnék,
jobb reggelt fölkelnék,
folyó vízre mennék,
folyó vízre mennék,
folyó vizet innék.
Szárnyam csattogtatnám,
szép tollam hullatnám,
szép legény felvenné,
kalapjába tenné.
Elhajtottam ludam
Szengyörgy közepébe,
elküldtem uramat,
hajtsa haza ludam.
Gyere haza, ludam,
maradj oda, uram,
ne maradjon szegény,

mert jó pipás legény.
Ludaim, ludaim.
tizenketten vagytok,
mind a tizenketten
hófehérek vagytok.
Kettő köztük barna,
harmadik az anya,
hát a negyediknek,
mi legyen a neve?
A pünkösdi rózsa
kihajlott az útra.
Gyere be, violám,
szakíts egyet róla.
Mert én szakasztottam,
el is szakasztottam,
de még szakasztanék,
ha jóra találnék.
Ha jóra, ha szépre,
régi szeretőmre,
hess páva, hess páva,
királyné pávája.
A rokonok, hozzátartozók pénzt adnak, király gyűjti össze a köszöntő
szavakkal:
Köszönöm alássan,
hogy így ellátottak,
üres marokkal
el nem bocsátottak.
Délig járják a falu utcáit lassú léptekkel, énekelve. Délben megszámolják
a kapott pénzt és ezt elosztják. A király
2–3 lejjel többet kap, mivel több a teendője, az ő figyelmességén múlik a pénz
összegyűjtése. (Amikor én Hesspávázni
voltam, fejenként 32 lejt kaptunk.)
(Művelődés, 1971. október, XXIV. évfolyam, 10. szám, 45-46. oldal)
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Sóvidéki társasjáték

A

déli ragyogó napon hallani lehetett a
források, a szálló bogarak, a fái és földi
virágok énekét. Valami csodálatos, ritmusban lengedező szellő fényhullámokat ringatott az országút felett, amely
ezüstben csillogott ez illatos világban,
és önmagával kanyarodókat játszott.
Madarak repültek néha keresztül rajta,
különben a csend húzott fedelet föléje,
mint egy végtelen hídra.
Sokáig nem jött senki.
Végre egy hajlatnál előbukkant
mégis egy szekér. Rendes falusi szekér
volt, döcögő természetű és lajtorjás.
Két pereszlen pejlovacska húzta. Fent
egy keresztülvetett deszkán tömött
székely ült, derűsen, mókára született
arccal. Inge messzire fehérlett. Harisnyáján zöldeskék színben játszott a sokat tekergő zsinór, és büszkén hirdette, hogy:
– Én sófalvi vagyok!
Közönségesen Mókakirálynak hívták. Jól benne élt immár az időben, de

Tamási Áron, a székelyudvarhelyi gimnazista
1915-ben (forrás: Petőfi Irodalmi Múzeum)
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a szeme huncutság kútja volt mégis, és
az arcája valami különös gyermeki pajkosság derengő mezeje.
Üdén és szapora menésben hajtotta
apró lovait. Amint kiért volna a szenttamási keresztfához a tetőre, látta,
hogy egy úrféle mendegél előtte az úton,
majd megfordul, néz visszafelé, és helyből megáll.
– Ebből üsmeretség lesz – mondta az
öreg, de úgy tett, mintha meg se látná
az urat. Azonban a nadrágos bévárta
egyálltában a szekeret, s, derékig emelte kalapját.
– Jó napot kívánok, bácsi! – köszönt,
és nekibillent a feje is.
– Mára megvolt – mondta a székely.
– Ültessen fel, bácsi. Meg lesz fizetve
– szólott az úr kissé tehetősen.
A sófalvi azonban nem állítá meg a
szekeret, hanem elnézett a lovak felett,
majd megsuhintotta ostorát, s akkor
így felelt:
– Hát üljön fel az úr!
– Hát álljon meg akkor! – mondta a
nadrágos.
– Én meg, ha mondják – tempózott
az öreg, s leállította lovait. Hirtelen
megnézte fél szemmel az urat s maga
mellett a deszkát, s mókára gyúló szemekkel felülésre biztatta. A nadrágos
valahogy felhágott, s nekihelyezkedett
az ülődeszkán. S a másik pillantásban a
nyelve már állott, hogy mondja: „Én Lukács Mihály vagyok, hivatalbéli ember,
Kolozsváron, s most jövök meglátogatni
öregapámat Korondon”, azonban lenyelte utolsó pillanatban a szót, mert észrevette, hogy az atyafi semmibe veszi.
Mentek már valami fél kilométert,
s még egyik sem vakkantott bár egy
szót. A lovak szaporán aprítottak a poros úton, maga a székely kacagta belől,
hogy kínlódik az úr. Pajkosan nézte az
út melletti földeket, s a hegyek felé is
elhunyorgatott néha, mintha az övé
volna ez az egész ország. De a beszéddel
egészen várt, mert úgy tartotta, hogy az
úrnak kell szólani elébb.
S végre csakugyan fészkelődni kezdett a hivatalbéli, előrehúzta magát egy
kicsit a deszkán, s így szólt:
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– Maga hová való, bácsi?
– Én a földbe. Hát maga?
Az úr hirtelen kapta a feleletet, de
gondolta magában, hogy ő is mond egy
nagyot, s így szólt:
– Én svájci, tudja-e, hol van?
Az öreg nem jött zavarba, hanem
könnyedén ráfelelte:
– Hogyne tudnám, hiszen nekem is
van egy tehenyem odavaló.
Lukács úr visszaült előbbi helyzetébe
rögtön. Azon jártatta hirtelen az eszét,
hogy mit cselekedjék: visszamondjon
valami darabos szót, vagy megvesse az embert, s leszálljon a szekérről;
vagy kezdje erős magosan a beszédet ő
is. Úgy döntött, hogy magosan kezdi, s
így szólt:
– Tudja, bácsi, én Amerikából jövök.
Fél esztendeje lesz mindjárt, hogy hajón
s vonaton s repülőgépen s csónakon s
autón s motorbiciklin s lovon s kocsin
mindegyet jövök.
A székely felemelte mutatóujját, s ájtatosan közbevetette:
– Mister!
Lukács úr sem jött zavarba. Benne volt immár egészen a tempóban,
s minden erejét arra vetette, hogy elszédítse ezt a goromba parasztot.
Egész testében mozogni kezdett, ahogy
folytatta:
– Nincs az Istennek embere, aki an�nyi mindenen keresztülment volna,
mint én ebben az utolsó tíz esztendőben. Mert annyi ideje élek Amerikában, pontosan annyi. Tudja, Svájcból
mentem ki, s tudtam már németül,

Tamási Áron Féja Géza íróval 1962-ben (forrás: FORTEPAN/Hunyady József)

franciául, angolul s még vagy tizenkét világnyelvet. S amikor kiérkeztem,
mégsem kaptam munkát, olyan nékem való munkát, úrit, tudja, hanem
kifogott halakról szedtem le a pikkelyeket, mert New York utcáit mind
olyanból rakták ki, tudja! De aztán egy
farmot vásároltam, közel a trénhez a
centrum felé, s azon a farmon voltak
banánerdők, s termettek ezermódra
az ananászok. Nemsokára beléptem

Tamási egykori szülőháza, ma emlékmúzeum (forrás: http://www.mapio.net, Bükki Imre fényképe)

egy bank-kompaniba, s vicepresident
lettem, s a csekkszámlám már százezer dollárt mutatott, s akkor azt gondoltam: elég, Mihály, a pénzből s a dicsőségből, most hazamész Európába,
s megveszed Korondon az aragonitbányát...
Itt fújt még egyet a végére, aztán
nagy önérzettel leste, hogy mit mond
az öreg.
Az öreg pedig meglengette ostorát, s
egykedvűen csak ennyit mondott:
– Lám, hazudjék egyet az úr!
Úgy hatott a szólás, hogy még meggörnyedt belé a nadrágos ember. Aztán
mozdulatot tett hirtelen, hogy leszálljon. A szekeres megfogta azonban kedvesen a karját:
– Üljön csak veszteg – mondta. –
Nem látja, milyen jól töltjük együtt
az időt?!
Meggondolta, s visszaereszkedett
az úr. Úgy érezte, hogy felengedett
végre a székely, s várta is további kedves szólásait. A sófalvi azonban erősen hallgatott. Míg végre egy kóborgó kutyát megkapott a szeme. Akkor
valami új hátmegetti gondolattal
így szólt:
– Látja-é, az a kutya eszesebb, mint
sok ember.
– S miért vajon? – ellenkezett a hivatalbéli.
– Az egyéb mellett azért is, mert csak
akkor ugat, ha szükség.
Csak most vette észre a nadrágos,
hogy mennyire ráfeküdt eszével a
székely.
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– Tovább ne folytassuk! – ajánlotta.
– Nekem nem is haszon... – szúrta
meg megint az öreg.
Ahogy a következő faluba értek, s egy
szép tömött menyecske szembejött velük, hunyorított az úr, s így szólt:
– Jó volna közrevenni!
– Melyik felit választaná? – kérdezte
a székely.
– Én a balt.
– Akkor eppen jó, mert én a jobbik
felit szeretem.
– Nem sokat érne véle.
– Én tudom, hogy sokat, mert annak
titka van – hunyorított a székely.
Lukács
úr
is
tanulékonyabb
lett egybe.

– Mi a titka? – hajlott közelebb.
– Annak az eppen – beszélte a sófalvi –, hogy a fehérnép az Istennek az az
egyetlen teremtménye, amelyiknek a
jobbik fele nem jobbról van.
Ezt már nagyban helyeselte az úrféle is. Sőt a falu végéig egyet mulatott
rajta. Itt azonban valami zajgó legénykecsapatot értek bé a szekérrel. Az öreg
meg is olvasta őket, s azt mondta:
– Tizenhárom.
– Elég volna egy házhoz – barátkozott
a másik.
Az öreg azonban nem is hallotta talán. Gondolkozott újra. Majd az ostornyelet maga elé csiptette, s dohányt vett
elé, hogy szivarat sirítsen. Nyugodtan

Tamási Áron síremléke Farkaslakán. Szervátiusz Jenő és Szervátiusz Tibor alkotása
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kivárta, amíg füstre kaphatott, s akkor
így szólt:
– Melyik több, lám mondja meg: tizenhárom csaló-e, vagy tizenhárom
legényke?
– Tizenhárom csaló – felelte Lukács
úr nyomatékkal.
A szekeres is ezt akarta mondani, s
azért egy kicsit ingerkedve kérdezte:
– S mért?
– Azért – felelte a hivatalbéli –, mert
a tizenhárom csaló közül egy-kettő bizonyosan gyermekes család feje, s én
azt is számítom.
Kezd az esze megjőni – mondta magában a székely, de ha egyenesen belészakad, úgyis többet akart tudni.
– Én nem azt mondanám – szólt némi
fontolgatás után –, hanem azt, hogy tizenhárom legényke mégis több.
– Hogy magyarázza? – érdeklődött a
nadrágos.
– Ezt az igazság magyarázza, mert
né, számítsa csak meg: a tizenhárom
legénykének van tizenhárom teste s tizenhárom lelke, az összesen huszonhat.
A tizenhárom csalónak pedig van tizenhárom teste, de csak egyetlenegy lelke.
– S az az egy melyiké a tizenhárom
közül? – kérdezte Lukács úr.
– Az egyiké se, hanem az ördögé – jelentette ki a székely.
Ezt az egy győzelmet nem bánta a
hivatalbéli sem, mert a csalók hálójában vergődött már ő is. Több mint egy
kilométert kuncogott rajta. Akkor vette csak észre, hogy közelednek Korond
felé, ahol ő leszáll, s vége. Most nagy
kedve lett hirtelen.
Repülni vagy legalább játszani szeretett volna. Vizsgálódott is, hogy mit
tehetne végezetül. Egyszerre vicces ötlete támadt: kihajolt a szekérből, majd
ijedten visszakapta magát, s kiabálni
kezdte:
– Hó, bácsi, hó! Ki akar esni a kerék!
Az öreg lefogta lovait rögtön, kiugrott a szekérből, a nyelve hegyén egy
káromkodással a másik oldalra került, de ott megütközve így szólott fel
az úrnak:
– Hiszen nem is akar kiesni!
– Az akarna – mondta Lukács úr –,
csak a kerékszeg nem engedi.
Az öreg nagyot nyelt, hogy ilyen sikeresen megviccelte egy nadrágos. De
nem szólt, hanem felült, s barátságosan
hajtani kezdett. Titkon azonban bosszút
forralt, s egyszer megcsillant a szeme,
jelezvén, hogy mindjárt megszenvedsz,
te kolduskirály!
Közben beérték a falut, s csendesen
zörögtek tova.
– Annál a hídnál leszállok – mondta
Lukács úr.

– Melyiknél?
– Ennél né!
Mire kimondta volna, jót húzott a lovakra a székely, s a szekér hányni kezdte sebesen a farát.
– Álljon meg! – kiáltotta Lukács úr.
De az öreg még jobban szabni kezdte a lovakat, s ki a faluból, s poroztak
veszettül fel az úton. S közben odarec�csentette a szót:
– Nézze a kereket az úr, lám, nem
akar–é kiesni!
Egyetlen futásban értek a faluba,
s ott egy ház előtt leállította lovait az
öreg, s nagyot szusszanva így szólt:
– No, hazajövénk, hálistennek!
A nadrágos leugrott, s arcából kikelve
ordította:
– Disznóság! Így elvágtatni az
emberrel!
S újabb nyomatékkal hozzátette:
– Én Lukács Mihály vagyok, tudja
meg! A korondi Lukács Péternek a fia,
tudja meg!
A székely ránézett meredten, majd a
fejét vakarni kezdte:

– A tűz lángja vesse fel, hiszen az a
Lukács Péter az én onokabátyám.
Meglaposodtak mind a ketten. Aztán az öreg megfordította szekerét, s
így szólt:
– Gyere, ecsém, ülj fel, s hazaviszlek.
Lukács úr a kalapját verte a lajtorjához, úgy röhögött. Elhelyezkedtek
megint.
– Hát honnét jössz, ecsém? – kérdezte az öreg.
– Én Kolozsvárról. Hát maga,
bátyám?
– Én valami sót szállíték Udvarhelyre, s jól felmérgesíte a boltos.
Egy korcsma előtt megálltak a lovak.
A székely leszállott.
– Gyere, ecsém, s igyunk meg egy féllitret erre a társosjátékra!
Bémentek, s legényesen elkiáltotta
magát az öreg:
– Hé, egy litret a jobbikból!
Az első csillag lekacagott a Sóvidékre; a gyerekek pedig imádkoztak a
faluban.

Falusi székely ház Szovátán 1900-ban (Szinte Gábor fényképe)

Tamási Áron halála előtt egy évvel
(forrás: FORTEPAN/Szalay Zoltán)

